
 !کارگری حکومتآزادی، برابری،

1388 مرداد   13   
2009 آگوست   4   

مـرداد مــراسـم يـادبــود نــدا بــود،                   ۸ 
مـراسـم نــدا و هـمــه عـزيـزانــي کـه در                   
عرض چند روز گذشته در خيابان هـاي    
ايران و زندان هاي جـمـهـوري اسـالمـي          

در ايران و خيلي جـاهـي   . کشته شده اند
ديگر مراسم هايي بـه يـادشـان بـرگـزار          
شد، به ياد ايـن عـزيـزان تـازه از دسـت              

 ۳۰ رفته و همه عزيزاني که در عـرض      
سال گذشته جمهـوري اسـالمـي از مـا           

موسوي و کـروبـي هـم در        .  گرفته است
 .اين مراسم ها در ايران شرکت کردند

مردم در ايـن روز بـاز هـم بـه خـيـابـان                  
آمدند، گرچه موسوي و کـروبـي گـفـتـه        
بودند سکوت مي کنيم و عـزا داري و      
فقط قرآن مي خوانـيـم ولـي مـردم بـاز            
شعار دادند عليه جمهوري اسـالمـي و       
جنايت هايش را محکوم کردند و ايـن      
به معني خواست پايـان دادن بـه عـمـر           

. ننگين اين حکومت ضد انسـان اسـت    
حکومتي کـه اوبـاشـش را در ايـران و               
خارج از ايران سازمان مـي دهـد، پـول          
خـرج مـي کـنـد، نـقـشـه مـي کشـد و                      
معامله مي کند براي اينکه شهرونـدان  

و .  را در خيابان به ضرب گلوله بکـشـد  
بــعــد پــيــکــر عــزيــزانــمــان را در ازاي               

 .پرداخت پول تير به ما تحويل بدهد
اين حکومت براي هيچ کس قابل دفاع 
نيست، نمي شود اين واقعيت را ديد و   

مرداد سي امـيـن سـالـروز يـورش           ۲۸  
ــم و اشــغــال نــظــامــي                وحشــيــانــه رژي

لشــگــرکشــي بــه        .  کــردســتــان اســت       
ــقــالب                   ــه ان ــاجــمــي ب ــردســتــان تــه ک
آزاديــخــواهــانــه مــردم ايــران بــود کــه              

کـردسـتـان    .  حکومت شاه را بزير کشيد
سنگر انقالب باقي ماند و از همان اول   

روز چهارشنبه در داخل و خارج کشـور    
در جـــاي جـــاي جـــهـــان فـــراخـــوان                و
نبايد بـه    .  تظاهرات اعالم شده است   به

. اين جنايتکاران فرصت بـيـشـتـري داد      
بايد مراسم تحليف احمـدي نـژاد را بـر          
سر او و خامنه اي و هـمـه سـران ريـز و           

امروز هشتم مرداد، روز گرامـيـداشـت     
ياد ندا و هـمـه جـانـبـاخـتـگـان اخـيـر ،                 
بعنوان يک نقـطـه عـطـف در پـيـشـروي              

 انقالب  مردم عليه جمهوري اسالمي 

 
 
 
 
 

دهها هزار نفر از مردم . ثبت خواهد شد
تهران و همينطور اصفهـان و شـيـراز و          
بــرخــي شــهــرهــاي ديــگــر بــه مــيــدان               

شعارها تيز تر و کوبـنـده تـر و           . آمدند
نگاهي . روحيه ها باالتر از هر زمان بود

به ويدئوهاي متعددي که در ايـنـتـرنـت       
منتشر شده و به سي ان ان و بي بي سي 
و صداي آمريکا نيز رسيده، جاي هـيـچ   
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اتفاقاتي دور و بـر مـا مـي افـتـد کـه درک و                   
تنـهـا   .  تصورش از عهده ذهن بشر خارج است

موجوداتي مثل وحشي هاي اسـالمـي مـي        
توانند نه تنها تصورش کنند بلکه به اجـرايـش   

ــاه بـــود و واقـــعـــه                .  درآورنـــد خـــبـــر کـــوتـ
پنجشنبه گذشته عليـرضـا هـمـراه بـا          " جانکاه

پدرش براي شركـت در چـهـلـم روز سـركـوب               
اخير به بهـشـت نـدا رفـتـه بـودن در هـنـگـام                    
بازگشت لحظه اي دست عـلـيـرضـا از دسـت          
پدرش جدا مي شود، در اين هنگام دسـت او      
از زندگي كوتاه مـي شـود عـلـيـرضـا بـر اثـر                 
اصابت ضربه ي باتوم كه به سرش خورد دچـار  

عـلـيـرضـا     .  خونريزي مغزي شد و كشتـه شـد    
خانـواده عـلـيـرضـا        .  سال سن داشت ۱۲ فقط 

روز باالخره ديروز توانستند جنـازه او     ۴ بعد از 
 ." را از پزشك قانوني تحويل بگيرند

 ۳۰ اين واقعه مي تواند و بـايـد کـل بسـاط               
سالـه سـرکـوب و تـجـاوز و قـتـل و چـپـاول                        

حکومت اسـالمـي   .  اسالمي را در هم بپيچد
در همه ظرفيت ها و نسخه هايش تا امروز بـه  
جز قتل و  فقر و نابودي انسانيت چـيـزي بـراي      

سازمان جوانان کمـونـيـسـت     .  ما نداشته است
مرگ دلخراش عليرضا را به خانـواده و هـمـه        
انسان هاي شريف و انسـان دوسـت تسـلـيـت            

همين امروز بـايـد ايـن حـکـومـت             . مي گويد
 ک.ج.ضد بشر  را سرنگون کرد

 مرداد ۲۸ فراخوان به اعتراض سراسری در

 به کردستان بمناسبت سی امين سال يورش جنايتکارانه رژيم 

 !انقالب به پيش: ھشتم مرداد
 )۱۸(يادداشت ھايی بر يک انقالب 

 مصطفی صابر

 عليرضای
ساله را  ١٢ 

 کشتند

موسوی به 
بھشت زھرا 

 !رفت
 نويد مينائی

مراسم تحليف احمدی نژاد را بر سر جمھورى 
 اسالمى خراب کنيم



در محکوميت شرکت هاي آلـمـانـب نـظـيـر           

زيمـنـس، نـوکـيـا کـه در جـريـان مـبـارزات                     
انقالبي مردم، حکومت جمهـوري اسـالمـي      
را با سيستم هاي جديد حود که تـمـاس هـاي      

تلفن هاي همراه را مختل و قـطـع و رديـابـي           

مي کرد و در واقع همگاري مستقيم آنـهـا بـا      
جمهوري اسالمي در دستگيري هـا و قـتـل          

 :هاي اخير در ايران

از طرف سازمـان هـاي ضـد فـاشـيـسـتـي و                 
دانشجويان آلـمـانـي و هـمـيـنـطـور سـازمـان                 
همبستگي با مردم ايران تظاهراتي سـراسـري     
در آلمـان فـراخـوان داده شـده در شـهـر هـاي                    
فرانکفورت، کلن، هانوفر، و گـوتـيـنـگـن در          

 :روز
 بعد از ظهر ۶ آگوست ساعن  ۱۲ چهارشنبه 

 نوکيا. در مقابل زيمنس
Haupt wache (Zeil)      روبــروي کــاف

 هوف
 ۰۱۷۲۹۷۱۶۲۲۷ تلفن تماس 

Shahnaz1@t-online.de 
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در اتـفـاقـات اخـيـر قـطـعـا در               :  پور محمدي 
 .مواردى با مردم با خشونت رفتار شد

مـتـولـد    "  اصالح طـلـب  " وقتي که از يک جالد 
 .ميشود

ميرحسيـن مـوسـوي يـکـي از             : ابراهيم نبوي
 .بهترين و شريف ترين مردان اين روزگار است

 .و شرافت از شرافت استعفا داد
مـرتضـوي اعـالم كـرد كـه             : نماينده مجـلـس  

زنندگـان در     نسبت به پيگيري مجازات آسيب
 .مسائل اخير جدي است

 .خدا رحم کند، يعني تا حاال شوخي بود
قوه قضائيه با عامالن کوي : نماينده خامنه اي

 .دانشگاه تهران بدون مالحظه برخورد کند
يک ريش تراش کش رفتند يک نفر هم خودش "

را کشــت، لــبــاس شــخــصــي را کــه هــمــه                  
 ."ميپوشند

هـايـي كـه بـر          همه اين ظلم و ستم:  فيروز آبادي
 مردم رفت، بر بسيجيان و نيروي 

 .انتظامي رفت
 !ادامه نده سردار که خون جگر مان کردي

نامه دري نجف آبادي به محسني اژه : نوانديش
 .اي
خوشا به سعادت، مـا دو قـتـل بـيـشـتـر از                  " 

 ..."دستمان نيامد اما شما ماشااله
 .چاوز دهان ها را بست: نوانديش

الزم "  مبارزه اصيل ضد امپرياليـسـتـي   " براي  
 .است

پيام تبريک براي احمدي نژاد نمي :  آنگال مرکل
 .فرستم

 !نه بيا بفرست
وضعيت نگران کننـده دادگـاه هـاي        :  قشقاوي

 .آلمان را بهبود ببخشيد
يک شصت و دو سه سالي ديگر گـفـتـي چـون         

 .هيتلر مرده
اگر به آيت اهللا جنتي اعتماد نـداشـتـه    :  خزعلي

 باشيم، به چه کسي اعتماد کنيم؟
 .به بي بي سي و مفسرانش! من بگم
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 پابرھنه ميان حرفھا
بنا به خبري كه به حزب کمـونـيـسـت      ياشار سھندی

 ١٢کارگري رسيده است عصـر روز        
مردادماه، تعدادي از كارگران ايـران    
خودورو که بـا خـطـر اخـراج مـواجـه             
هستند، جاده را بسـتـنـد و درمـورد         

از .  خـواسـتـهــاي خـود شــعـار دادنـد            
جزئيات اين حرکت هـنـوز اطـالعـي         

الزم بـه تـوضـيـح اسـت کـه               .  نداريـم 
بحران به ايران خودرو رسيده و خـطـر   
بيکاري تعداد زيادي از کارگران ايـن  

 . مجموعه را تهديد ميکند
 

حزب کمونيست کارگري قاطعانه از   
ــران خــودرو              ــران اي ــراض کــارگ اعــت
حمايت ميکند و کليه کارگران ايران 
خودرو را به اتـحـاد و يـکـپـارچـگـي            
براي تـحـقـق خـواسـت هـاي خـود و                  
جلـوگـيـري از اخـراج هـمـکـارانشـان               

حـزب ســايـر مـراکــز        .  فـرامـيــخـوانــد   
کـارگــري و مــردم آزاديــخــواه را بــه              

همبستگي با کارگران و مبارزه آنهـا  
وقت آن است که بخـش  .  فراميخواند

هـاي مـخـتــلـف مـردم قــاطـعـانـه از                 
مبارزات يکديگر حمـايـت کـنـنـد و          
اتحاد مبارزاتي قدرتمندي را عـلـيـه    
حکـومـت اسـالمـي و بـراي تـحـقـق                 

 . خواست هاي بحق شان شکل دهند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩اوت  ٣، ١٣٨٨مرداد  ١٢

 كارگران ايران خودرو جاده كرج را مسدود كردند

مـردادمـاه      ١٢ بنا به اخباري كـه روز        
منتشر شده اسـت، كـارگـران كـارخـانـه           
نساجي سيمين اصفهان در اعتراض بـه  

ماه دستمزد، در مقابل  ٦ عدم دريافت 
يـكـي   .  استانداري اصفهان تجمع كردند

از كارگران در اين تجمع گفته اسـت كـه     
كارخانه سيمين اصفهان در حـال نـيـمـه       

درصــد    ٤٠ تــعــطــيــل اســت و حــدود           
درصـد     ٦٠ كارگران سر كار هسـتـنـد و     

او همچنين گـفـتـه      .  بقيه بيكار شده اند
است همـيـن كـارگـرانـي هـم كـه فـعـال                  
شاغل هستند سر كـار مـي رونـد امـا             

ايـن در    .  حقوقي دريـافـت نـمـي كـنـنـد           
حـالــي اســت كـه بـه گــفـتــه كــارگــران،                
استانداري اصفـهـان بـه صـاحـبـان ايـن              

ميليارد تومان وام پرداخـت   ٣ كارخانه 
كرده است، اما تصميم گرفته است ايـن  

بـه  .  پول را صرف كارهاي ديگري بكند
گفتـه كـارگـران در مـاهـهـاي گـذشـتـه                  
كارگران تـجـمـعـاتـي را در دفـاتـر ايـن                 

شركت در اصفهان و نجف آبـاد بـرگـزار      
كرده اند، اما پاسخي دريـافـت نـكـرده         

 .اند
 

حزب كمونيست كارگري ضمن حمايت 
كامل از اعـتـراض كـارگـران كـارخـانـه            
نساجي سيمين اصفهان، همه كـارگـران   
و مــردم اصــفــهــان را بــه حــمــايــت از                

. اعتراض اين كارگـران فـرامـي خـوانـد         
حزب از كارگران سيمين اصفهان، اعـم    
از شاغل و بيکارشده، مـي خـواهـد بـه         
هرشکل که ميتوانند افکار عمومي و   
مشخصا مـردم اصـفـهـان را مـدام در              
جريان وضعيت خود قرار دهند و آنـهـا       
را به حمايت از خواستهـاي بـحـق خـود         

حضـور کـلــيـه کـارگــران         .  فـرابـخـوانـنــد    
بيکار و شاغل اين کارخانه و خـانـواده       
هــاي کــارگــران در ايــن مــبــارزه و                     
تجمعات اعـتـراضـي مـيـتـوانـد نـقـش                
مهمي در کشاندن اين مـبـارزه بـه کـل           

جامعه و جلب همبستگي مردم با آنهـا  
حـــزب کـــارگـــران را        .  ايـــفـــا کـــنـــنـــد    

فراميخواند که مجمع عمومي خود را   
مرتبا تشکـيـل دهـنـد تـا بـا تصـمـيـم                  
يکپارچه و متحد، مبارزه قـدرتـمـنـدي       

بحران شديد جمهوري .  را به پيش ببرند
اســالمــي و مــبــارزه گســتــرده مــردم              
شرايطي را فراهم کرده است کـه بـا يـک        
مبارزه مـتـحـد و يـکـپـارچـه کـارگـران                
ميتوانند خواست هاي خود را تحمـيـل   
کنند و عالوه بر دريافت کـلـيـه حـقـوق          
معوقه خود، رفـقـاي اخـراجـي خـود را            

 . نيز به کار بازگردانند
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ اوت  ٣ ، ١٣٨٨ مرداد  ١٢ 

 تجمع اعتراضی كارگران نساجی سيمين اصفھان

 فراخوان به تظاھرات

ـيـم         ايـن  .  درشت جمهوري اسالمي خـراب کـن
روز مبـارزه  .  روزها روز نشستن در خانه نيست

سـال اسـت حـق نـفـس               ۳۰ مردمي است که 
سـال     ۳۰ .  کشيدن را از آنهـا سـلـب کـرده انـد           
جـمـهـوري       است جوانان آن مملکـت از سـوي      

سـال اسـت        ۳۰ اسالمي سالخي مي شوند،   
ارتجاعي ترين قوانيـن را بـه زنـان بـه عـنـوان                 
نيمي از شهروندان ايران تحميل کرده و حـقـوق       

طبق خبري کـه هـم     .  کارگران را پايمال کرده اند
اکنون رسـيـده اسـت دولـت سـوئـد از جـانـب                   

سوگند احـمـدي نـژاد           اتحاديه اروپا در مراسم
 .شرکت خواهد کرد

به خيابان بياييم تا همراه بـا مـردم ايـران بـراي             
آزادي جوانان له شده در زنـدانـهـاي جـمـهـوري             
اسالمي و سرنگوني اين رژيم هم صـدا شـويـم      
و صداي اعتراض و حـق خـواهـي آنـهـا را در              

 .دنيا پژواک دهيم
تشکيالت خارج کشـورحـزب کـمـونـيـسـت             

کارگري در گوتنـبـرگ هـمـه ايـرانـيـان مـبـارز                
شـهـر و هـمـه احـزاب و سـازمـانـهـاي                     مقيم 

سياسي را به شرکت گسترده در اين تظـاهـرات   
تريـبـون تـظـاهـرات آزاد اسـت             .  فرا مي خواند

براي هرکس که بخواهد سخنرانـي کـنـد و يـا           
 .شعري بخواند

در    ۶ آگوست از سـاعـت      ۵ چهارشنبه :  زمان 

 ميدان گوستاو آدولف
مـنـصـور       0735682525:   تلفنهاي تمـاس 

 داريوش شاهماري 0704738113و   فرزاد
تشکيالت خارج کشـور حـزب کـمـونـيـسـت            

 ۹ ۲۰۰ آگوست   ۴  گوتنبرگ –کارگري ايران 
 

 !حكومت اسالمی بايد برود 
مراسم تحليـف ريـاسـت جـمـهـوري احـمـدي                

ـبـه                ١٤ نژاد، بنا به گـزارشـات، روز چـهـارشـن
ــا            آگـــوســـت انـــجـــام         ٥ مـــرداد، بـــرابـــر بـ

مردم ايران حكـم رفـتـن حـكـومـت              . ميشود
اسالمي را در خيابانها و با پاهاى خود صـادر    

اين روز فـرصـت ديـگـري اسـت تـا                 .  كرده اند
صداي اعتراض خود را بلند كنيم و سرنگونـي  

 .جمهوري اسالمي را در خيابانها فرياد بزنيم
 !ايرانيان ساكن بريتانيا، مردم مبارز

 :آگوست ٥ مرداد، برابر با  ١٤ چهارشنبه  
بــعــد از       ٨ تــا      ٥ بــيــن ســاعــت        در لــنــدن   

 مقابل سفارت جمهوري اسالمي ظهر
در ديگر شهرهاي بزرگ بريتانيا در ميـاديـن و     

 يا هر جا كه مناسب ميدانيد
تجمع كنيد، و سرنگوني جمهوري اسالمي را   

 .فرياد بزنيد
 !سرنگون باد جمهوري اسالمي 

 !زنده باد آزادي و برابري
تشکيالت خارج کشور حـزب کـمـونـيـسـت            

 بريتانيا_ کارگري ايران 
07950 924 434 

 ...مراسم تحلیف را 



روز گذشته نمايش ضد انسـانـي اعـتـراف       
دادگـاه  " گيري و تواب سازي تحت عنوان   

ـا حضـور       "  متهمان آشوب هاي اخـيـر     و ب
ـتـه         حدود صد نفر از دستگير شـدگـان هـف

اين نمايشات توهـيـن   .  هاي اخير آغاز شد
به حرمت انساني  بـدون تـرديـد مـوجـي              
ـفـرت و خشـم را در مـردم                     قدرتمند از ن

ـاظـري واضـح         . برخواهد انگيخت بر هـر ن
است که اين اقدامات نه از سر قـدرت کـه     
آخرين تالش هاي رژيم مفلوک و درمـانـده   
ـقـالبـي           ـا ان جمهوري اسالمي در مقابلـه ب
ـاپـاي ايـن رژيـم را بـه لـرزه                     است که سـرت

مـــردم ايـــن آشـــوب و           .  درآورده اســـت   
استيصال در صفوف اوبـاش اسـالمـي را        
ـا          مي بينند و اين نمايشات را بـر سـر بـرپ

 . دارندگانش خراب خواهند کرد
گرچه برخي قربانيان نمايش رسواي ديـروز  
خود به جرياني تعـلـق دارنـد کـه در دهـه              
هاي اول جمهـوري  اسـالمـي  دسـتـگـاه               

هاي مخوف امنيـتـي و از جـملـه پـروژه              
ـيـسـت         هاي تواب سازي را بر عليه کـمـون
ها و مخالفين نظام  برپا کرد، امـا حـتـي      
ديدن چهره ابطحي و عطريانفر کـه سـعـي        
ـنـد     ميکنند عقايد قبلي خود را انکار کـن
و بر عليه خود و همـفـکـرانشـان شـهـادت         
ـنـده و            دهند براي هر انساني مشـمـئـز کـن

ـاد           .  غير قابل تحمل است ـايـد از ي ـب اما ن
ـانـي شـيـوه هـاي               برد که اينان  امـروز قـرب
ضدانساني و رذيالنه اي هستند کـه خـود     
در شکل دادن به آن نقش مهمي ايفا کـرده  

سي سال است جمهوري اسالمي ايـن    .  اند
ـتـه    بساط را عليه مخالفين خود بکار گرف
ـاحـي از خـود            است و اگر امروز عليه جـن
ـيـغ کشـده مـيـشـود ايـن                  حکومت ايـن ت
بازتاب قدرت انقالبي اسـت کـه کـل ايـن           
ـانـه                    ـتـه و آنـرا در آسـت رژيم را نشانـه گـرف

 . سرنگوني قرار داده است
ـا ديـروز در بـر           در کنار کساني که خود  ت

پائي اين نوع نمايشات سهم داشـتـه انـد،        
ـتـه هـاي            دهها نفر از تظاهر کننـدگـان هـف
گذشته نيز به اين اصـطـالح دادگـاه آورده          

افسد فـي  " شده بودند و  با اتهاماتي نظير 
مواجه شدند که بـوي خـون از آن         "  االرض

و از هـمـه مـهـمـتـر در               . به مشام ميرسد
کيفرخواست اين دادگاه کثـيـف اسـالمـي       
بطور مذبوحانه و توهين آميزي کـوشـش     
ـيـه     شد تا بر جنبش انقالبي بحق مردم عـل

پـروژه  " جمهوري اسالمي تـحـت عـنـوان           
لـجـن   "  شکست خورده انقـالب مـخـمـلـي       

ـنـهـا       . نفرت و تحريف پاشيده شود همـه اي
مردم انقالبي و متمدني را که بپـاخـاسـتـه     
ـاه جـمـهـوري اسـالمـي               اند تا به دوره سـي
پايان دهند، در عزم و اراده خـود بـراي بـه        
گور سپردن رژيم دروغ و دزدي و زنـدان و      
شکنجه و توبه و اعدام مصمم تر خـواهـد   

 .   کرد
ـيـن                نمايش اعتراف گـيـري رژيـم هـمـچـن

ـاح احـمـدي نـژاد                    -تالـشـي از سـوي جـن
ـاح مـخـالـف            خامنه اي براي حمله بـه جـن
خود و مقدمه اي بر تشديد بازهم بيـشـتـر    
. دعواهاي دروني جمهوري اسالمي است

اکنون بيش از گذشته روشن اسـت کـه نـه        
فقط چشم انداز سـازش و مصـالـحـه در             
نزاع هاي دستـجـات مـتـعـدد جـمـهـوري             
اسالمي متصور نيست، کـه ايـن اوبـاش        
در لشکرکشي عليه يـکـديـگـر هـردم بـه             

 . تحليل  ميروند
 

 !مردم انقالبي
 

اين نمايشات کثيف را به نيروي اعتـراض  
نبـايـد اجـازه داد کـه           .  خود متوقف کنيد

ـتـکـارانـي کـه            سـال اسـت ايـن           ۳۰ جنـاي
ـيـش      جامعه را به خاک و خون کشيده اند ب
ـيـن        از اين در تقال براي نجات خويـش چـن
ـاده تـريـن           ـت ـا اف حرمت انسان ها و پيش پ

ـنـد         حـزب  .  حقوق انساني را لـگـدمـال کـن
ـيـسـت کـارگـري هـمـه شـمـا را فـرا                      کمون
ميخواند تا وسيعا عليـه ايـن نـمـايشـات          
توبه سازي و عليه اين تـوحـش اسـالمـي         
ـتـه اسـت بـه           که دادگاه و محاکمه نام گـرف

براي باز کردن در زنـدان هـا     .  ميدان بياييد
ـاسـي مـتـحـد و            و آزادي همه زندانيان سـي

رژيــم اســالمــي در       .  مــتــشــکــل شــويــد     
ـايـد بـه                  ـب محاصره انقـالب شـمـاسـت و ن

با اعتـراضـات وسـيـع       .  جانيان مهلت داد
خود عليه اين نمايشات و اين جنايات بـه    
ـا نشـان دهـيـد کـه مصـم                   ـي همه مردم دن
هستيد تا  کـل جـمـهـوري اسـالمـي را،                 

مصـمـم   .  براي هميشه به گذشته بسپاريـد 
ـقـط                هستيد جامعه اي بسـازيـد کـه نـه ف
مذهب هيچ جايي در حکومت و قضـا و    
امور رسمي جامعه ندارد، نه فقط زندانـي  
سياسي و شکنجه و اعـدام وجـود نـدارد،        
بلکه سرتاپاي آن براي تامين رفاه و شـادي  
. و حرمـت انسـانـهـا سـاخـتـه شـده اسـت                 

جمهوري اسالمي همين اسـت و هـمـيـن           
 . بوده است و بايد تماما سرنگون شود

 
 مرگ بر حکومت اعدام و شکنجه

 سرنگون باد جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
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اخيرا خبر يک مورد ديگـر از چـپـاول         
ثروت جامعه و ارسال آن به خارج ايـران  

بنـا بـه خـبـر مـنـتـشـره در                 .  علني شد
اسـمـاعـيـل     " تلويزيون ترکيه فردي بنام 

يک محموله هـجـده و       "  صفاريان نسب
نيم مـيـلـيـارد دالري را در دسـامـبـر                  

از ايران خارج کرده و به ترکـيـه    ۲۰۰۸ 
اين محموله هـجـده و نـيـم           .  برده است

ميليارد دالري شامل مقداري پول نقد 
به دالر و بيست تن شـمـش طـال بـوده           
است که در گمرک آنکارا توسط دولـت    

هـنـوز مـعـلـوم        .  ترکيه توقيف ميشود
نيست که اين پول هنگفت متعـلـق بـه      
کــدام يــک از آيــت اهللا هــا و ســران                      
حکومتي است و چگـونـه ايـن غـارت         

 .صورت گرفته است
بـا احــتـســاب دويسـت هــزار تــومــان              

بعنوان متوسط حقوق يکماه کارگران، 
مبلغ هجده و نيم ميـلـيـار دالر خـارج         

 ۹۰ شده معادل حقوق يکماه بـيـش از       

ميليون کارگر است، يعنـي چـنـد مـاه         
اين ! حقوق مزدبگيران کل جامعه ايران

پول معال بودجه سـاالنـه چـنـد کشـور          
ايـن فـقـط يـک نـمـونـه از                !  جهان است

چپاول مردم توسط سرمايه داران و آيت 
اهللا ها و سران حکومت اسالمي اسـت  
و قبال نيز سران رژيم پـولـهـاي بسـيـار          
زيادي را خارج کرده و به حسـاب خـود     
در بانکهاي کشورهاي ديگر واريز کرده 

يک نمونه آن دو حساب مـجـتـبـي       .  اند
خامنه اي است که يـکـي از آنـهـا يـک            
ميليارد و ششصد هزار دالر و ديگري 

 .حدود نيم ميليون يورو بود
 
محموله هجده و نيم ميـلـيـارد دالري       

. تن شـمـش طـالـسـت        ۲۰ اخير شامل 
بجز بانک مرکزي کدام ارگان ميـتـوانـد    

تن طال را نـگـهـداري کـنـد؟ بـجـز             ۲۰ 
توافق باالترين سران حکومت و اجـازه    
رسمي از نهادهـاي دولـتـي چـه کسـي            

تـن طـال و          ۲۰ ميتواند تريلي حامل   
هفت و نيم ميليارد دالر اسکناس را تا 
مرز ترکيه و بعد تا آنکارا بسالمـت و    
بدون مزاحمت رد کنـد؟ پـاسـخ روشـن         
است و خارج کردن اين سرمايه هنگفت 
فقط با هماهنگي و حمايت باندهـائـي   

 .از خود حکومت صورت گرفته است
  

اين هجده و نيم ميلـيـارد دالر نـمـونـه          
ــپــاول ســران                    ــگــري از دزدي و چ دي

اين جانيان . حکومت و ايادي آنها است
دارند فرار ميکنند و اموال متعلق بـه    

اينها را بـايـد     .  مردم را با خود ميبرند
بزير کشيد و اين ثروتهاي افسانه اي را 
از حلقوم آنان بيرون کشيد و صرف رفاه 

 .و نيازمنديهاي جامعه کرد
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 سازی را " تواب"نمايش شنيع 
 !بر سر جمھوری اسالمی خراب کنيم

ھجده و نيم ميليارد دالر ديگر از ثروت جامعه 
 !را از ايران خارج کردند

 
 
 
 
 
 
 

 ۸ تـا       ۶ جوالي از سـاعـت      ۳۰ مرداد  ۸ روز 
بعد از ظهر در شهر گـوتـنـبـرگ هـمـزمـان بـا               
بسياري از نقاط ديگر دنيا و ايران در چهلمـيـن   
روز کشته شدن ندا آقا سلطان مراسمي بـه يـاد     
اين عزيز و همه عزيزان از دسـت رفـتـه در راه              

ايـن مـراسـم کـه در مـيـدان               . آزادي برگزار شد
مرکزي شهر برگزار شـد هـمـراه بـود بـا چـادر               
اطالعاتي هـمـراه بـا نـمـايشـگـاه عـکـس از                    
جنايات رژيم، نمايش فيلم هـاي اعـتـراضـات         
روزهاي اخير مردم در ايران و سخنراني هـايـي     
به زبان هاي سوئدي و فـارسـي بـراي شـرکـت              

در ايـن    . کنندگان و عالقه مندان به اين مراسم

ـنـائـي بـه                  مراسم سوسن صابـري و نـويـد مـي
فارسي و بهروز مهرآبادي به زبـان سـوئـدي در        
افشا گـري و مـحـکـومـيـت جـنـايـات رژيـم                   

 .اسالمي براي حاضرين سخنراني کردند
در اين مراسم که به ياد قربانيان آزادي در ايـران    

کرديـم و در        برگزار شد، به ياد آنان شمع روشن
انتهاي مراسم گل هايي را به يـاد ايـن عـزيـزان         

ـيـم    مـراسـم هـمـراه بـود بـا             .  به رودخانه انداخـت
شعارهايي عليه جمهوري اسالمي و با همـيـن   

 .شعار ها مراسم را به پايان برديم
 

 ۲۰۰۹ جوالي  ۳۰ 
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست  

گوتنبرگ، به ياد قربانيان 
 راه آزادی در ايران



محکمي بـه جـمـهـوري اسـالمـي             "  نه"
ــفــت  جــمــهــوري اســالمــي بــراي            .  گ

سرکوب انقالب در سـطـح سـراسـري و         
تثبيت حاکميت سـيـاه خـود از حـملـه            
بــه کــردســتــان شــروع کــرد و پــس از                
کردستـان در دانشـگـاه و کـارخـانـه و                 
کـــل جـــامــــعـــه بــــراي ســـرکــــوب                 
آزاديخواهي دست به توحـش زد و در        

و    ۶۰ نهايت با قـتـل عـامـهـاي سـال             
 .انقالب را به شکست کشانيد ۶۱ 

  
 ۱۳۵۸ مـرداد سـال          ۲۷ خمينـي در      

عليه مردم کردستان اعالم جـهـاد داد       
مـرداد     ۲۸ و با حمله به پـاوه در روز          

يـک يـورش نـظـامـي هـمـه جـانـبـه بـه                      
با فرمان خـمـيـنـي       .  کردستان آغاز شد

گله وسيعي از اوبـاشـان رژيـم از کـفـن            
پوش و بسـيـجـي تـا نـيـروي سـپـاه و                     
ارتش و غيره به کردستان روانـه شـدنـد      
و مردم کردستان از زميـن و هـوا زيـر          
آماج گلوله و خمپاره و تـوپ و بـمـب            
قرار گرفـتـنـد و در يـک جـنـگ تـمـام                   
عيار هزاران نفر مردم کـردسـتـان جـان         
باختند، شهرها اشغـال شـد و سـر هـر             
تپه و کوچه اي نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر              

هـمـزمـان بـا فـرمـان           .  مسـتـقـر شـدنـد       
خميني و بدستور وي خـلـخـالـي جـالد        
بـه کــردسـتــان آمــد و صـدهــا نــفـر از                  
جوانان و انقالبيون را بـدون مـحـاکـمـه        
يا بعد از محاکمـات چـنـد دقـيـقـه اي             

 .به اعدام محکوم کرد
  

در مـقــابـل تـوحــش افســارگسـيــخـتــه             
ــبــش                    ــن ــک ج ــردســتــان ي ــم در ک رژي
آزاديــخــواهــي تــوده اي در دفــاع از                
دسـتـاوردهــاي انــقـالب بــپـاخــاسـت و             
مسلحانـه در مـقـابـل رژيـم اسـالمـي                

ايـن حـرکـت      .  ايستاد و مقاومـت کـرد    
توده اي عـظـيـم کـه نـيـروهـاي چـپ و                 
کمونيست نقش و تاثير مهـمـي در آن       
داشتـنـد در تـمـام ايـن سـالـهـا ادامـه                    
ــراري يــک                    ــرق ــيــرغــم ب ــت و عــل ــاف ي

 ۳۰ ميليتاريسم تـمـام عـيـار در ايـن              
ســال، جــمــهــوري اســالمــي نــه تــنــهــا           
نـتـوانســت جـاي پـائــي در کــردسـتــان               
پيدا کند بـلـکـه کـمـونـيـسـم و چـپ و                  
آزاديخواهي به يک جريان مـحـبـوب و        
يک قطب قوي در جـامـعـه کـردسـتـان             

اکــنــون، در شــرايــطــي کــه          .  بــدل شــد   
ــراي               ــقــالبــي مــردم ايــران ب حــرکــت ان

سرنگوني جمهوري اسـالمـي نـاقـوس         
مرگ کل رژيم را بصـدا در آورده، در            
شرايطي کـه مـردم بـراي جـارو کـردن                
حکومت اسالمي در ابعاد ميـلـيـونـي     

مـرداد سـالـروز         ۲۸ بپـاخـاسـتـه انـد،          
کـردسـتـان را         حمله وحشيانه به مـردم 

بايد به يک حرکت سـراسـري و عـظـيـم            
مرداد مـيـتـوانـيـم         ۲۸ در . تبديل کرد

و بــايــد رژيــم جــنـايــتــکــار جــمــهــوري            
اســالمـــي را يــک گـــام ديـــگــر بـــه                    

 .کنيم  سرنگوني نزديک
  

 مردم آزاديخواه کردستان
مـرداد امسـال بـايـد بـه روز                 ۲۸ روز   

نــمــايــش قــدرت و اتــحــاد مــردم در               

در .  کردستان و سراسر ايران بـدل شـود      
اين روز بايد با يک حرکـت سـراسـري و        
قدرتمند در کردسـتـان رژيـم اسـالمـي          
را بخاطر سي سـال سـتـم و کشـتـار و              

با صدايي رسا محکـوم کـرد و          اعدام
ياد همه جانباختـگـان در ايـن سـالـهـا             
را در مبارزه عليه حکومـت اسـالمـي      

در سـراسـر کـردسـتـان          .  گرامي داشـت 
مرداد دست به اعـتـصـاب       ۲۸ در روز 

ــه هــا و                  ــيــم، کــارخــان ــزن عــمــومــي ب
کارگاهـهـا و مـغـازه هـا و ادارات را                   

بيـائـيـم و در           تعطيل کنيم، به خيابان
اشــکـــال مــخـــتـــلــف اجـــتــمـــاعـــات            
اعـتـراضـي خـود را عـلـيـه سـي ســال                   

 .اعدام و جنايت و سرکوب برپا کنيم

  
 مردم آزاديخواه در سراسر کشور

مرداد را به روز محکـومـيـت     ۲۸ روز 
لشـکــرکشــي و جــنــايـت رژيــم عــلــيــه             
مردم ستمديده کردستان و روز اعـالم        
انزجار از حکومت قتل و شـکـنـجـه و         
ــدان در ســراســر کشــور                    اعــدام و زن

هـمـه شـمـا انسـان هـاي             .  تبديل کنيـم 
شريف و آزاديخـواه در سـراسـر کشـور           
را فراميخوانيم عليه سي سال قـتـل و       
جنايت رژيم در کردستان و در سـراسـر     
ايــران بــمــيــدان بــيــائــيــد و اتــحــاد و                 
همبستگي قدرتمندي را عـلـيـه رژيـم           

 .اسالمي بنمايش بگذاريد
  

مرداد بايـد بـعـنـوان يـک روز             ۲۸ روز 
مهم در جريان مبـارزه انـقـالبـي مـردم          
آزاديخواه براي بزير کشيـدن جـمـهـوري       

حزب کمـونـيـسـت     .  اسالمي بدل بشود
کارگري کليه انسانهـاي آزاديـخـواه در        
ــان و در ســراســر کشــور را                   کــردســت
فراميخواند براي محکوميت تـوحـش   
رژيم اسـالمـي در کـردسـتـان بـمـيـدان               

 .بيايند
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انقالب جاري عليه جمهوري اسـالمـي     
که ميليونها نفـر را بـخـيـابـانـهـا آورد              
شيپور پايان حـاکـمـيـت جـنـايـتـکـاران            
حکومـت اسـالمـي را بصـدا درآورده              

اين اوضـاع شـرايـط مـنـاسـبـي              .  است
براي طبقه کارگـر بـوجـود آورده اسـت           
که يک حـرکـت سـراسـري و قـدرتـمـنـد               
عليه جمـهـوري اسـالمـي را سـازمـان             

 .دهد
 

طبقه کارگر نيز نه تنها مانند اکثريـت  
ــه جــمــهــوري                 ــران ب عــظــيــم مــردم اي
اسـالمـي و هـيــچ جـنــاح آن تــوهـمــي                 
ندارد، بلکه از مبارزه عليه بيحـقـوقـي    
و براي خواستها و مـطـالـبـات بـرحـق             

بهمـيـن   .  خود يک دم باز نايستاده است
دليل رژيم اسالمي در طول حـاکـمـيـت     
خـود بـراي پـيـشـبـرد اهـدافـش، بــراي                 

تشديد استثمار و تحميـل بـيـحـقـوقـي         
مطلق به کارگران و براي جلوگـيـري از     
اعمال اراده و قدرت کارگران به نـيـروي   

شـوراي  .  سرکـوبـش اتـکـا کـرده اسـت            
اسالمي و حراست و بسيج و غـيـره را       
به کـارخـانـجـات و مـحـيـطـهـاي کـار                   

. آوردند و عليه کارگران بکار گـرفـتـنـد    
تمام فالکت و بيحقوقي و تعرضي کـه    
جمهوري اسالمي در اشکال گـونـاگـون    
عليه کارگران سازمان داده است بـدون    
چنين نيروي سرکوبي در مـحـيـطـهـاي        

 .کار نميتوانست عملي شود
ــم از                ــيــروهــاي ســرکــوب رژي دســت ن
حراست و بسيج تا سپاه و غـيـره بـايـد         
از مــحــيــطــهــاي کــار کــوتــاه شــود و              
ــانــهــاي ضــد کــارگــري شــوراي                 ارگ

ايـن  .  اسالمي بايد تماما منحل شوند
يک گام مهم در تعرض به حکـومـت و     

يـک اقـدام مـوثــر و دخـالــتـگــرانـه در                  
اوضـاع سـيــاســي کــنـونــي و انــقــالب             

 . جاري است
 

در شرايط کنـونـي امـکـان مـوفـقـيـت             
کارگران براي بـيـرون انـداخـتـن نـيـروي            
سرکوب از محـيـط کـار از هـر زمـان              

جنبش کارگري مـتـعـيـن       . بيشتر است
تـر از ديـگـر جـنـبـشـهـاي اعـتـراضــي                   
است، اشکالي از تشکلهاي کارگري و   
طيفي از رهـبـران کـارگـري در سـطـح               
اجتماعي قدم به پيش گـذاشـتـه انـد و         
امکان حمـايـت عـمـلـي مـردم از ايـن                
مــبــارزات بــيــش از هــرزمــان فــراهــم            

 . است
در ايـن شـرايـط مـيـتـوان و بـايـد يـک                    
حرکت سراسري براي بـيـرون انـداخـتـن          
نيروهاي سرکوب از مـحـيـطـهـاي کـار         

ــســت         .  ســازمــان داد     ــي ــمــون حــزب ک
ــمــام کــارگــران کشــور               کــارگــري بــه ت
فـراخـوان مـيـدهـد کـه خـود را آمــاده                  
کنند و مـتـحـدانـه بـراي کـوتـاه کـردن               
دست ارگانـهـاي سـرکـوب از تـمـامـي              

رهـبـران   .  محيطهاي کار بميدان بيايند
و فعالين جنبش کارگري نقش حيـاتـي   
و مــهــمــي بــراي بســيــج کــارگــران و                

بـراي     سازماندادن يک جنبش قدرتمند
بيرون انداختن ارگـانـهـاي سـرکـوب از          
محيطهـاي کـار و انـحـالل شـوراهـاي               
اسالمي دارند و بـا تشـکـيـل مـنـظـم                
مجامع عمومي، انتشار بيانـيـه هـاي      
مختلف، سازماندهي اعـتـصـابـات و         
اشکال مختلف اعتراض براي بکرسـي  
نشاندن اين خواست و جـلـب حـمـايـت            
مردم و سازمانها و نهادهاي مـتـرقـي      
در ايران و در سطح بين المللـي از ايـن       

خواست ميتوانند حـرکـتـي وسـيـع در          
 . مراکز مختلف سازمان دهند

 
حزب کمونيست کارگري بـرپـائـي يـک         
جنبش وسيع و سـراسـري بـراي کـوتـاه          
کــردن دســت ارگــانــهــاي ســرکــوب از            
محيطـهـاي کـار را يـک گـام اسـاسـي                  
براي دخالت طبقـه کـارگـر در اوضـاع           
ــيــشــروي                 ــراي پ ســيــاســي جــاري و ب
مبـارزات کـارگـران عـلـيـه حـکـومـت                
درحال فروپـاشـي جـمـهـوري اسـالمـي            
مـيـدانــد و هــمـه کــارگـران پــيـشـرو و                  
سـوسـيــالـيـســت را فــرامـيـخــوانـد کــه               
سازماندهي ايـن حـرکـت مـهـم را در                

 .دستور خود بگذارند
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 کلیه نیروھای سرکوبگر رژیم باید از کارخانه ھا و مراکز تولیدی اخراج شوند

 مرداد ۲۸ فراخوان به اعتراض سراسری در



 
 
 
 
 

عليرضا داوودی دانشجوی 
دانشگاه اصفھان چند ماه 

 پس از آزادی درگذشت
ــلـــيـــرضـــا داوودي دانشـــجـــوي            عـ

دانشگاه اصفهان روز دوشنبـه پـنـج      
مردادماه و به فاصله چند ماه پـس    

 ۲۶از آزادي از زنــدان در ســـن                     
ــبــي                     ــل ــر ايســت ق ــگــي بــر اث ســال

  .درگذشت
داوودي دانشجوي رشته حسـابـداري   
دانشگاه اصفهان و سردبـيـر نشـريـه       
دانشجويي خـاک و از دانشـجـويـان             
طيف چپ آزاديخواه و برابري طـلـب   

 .در اصفهان بود
وي طي فـعـالـيـت در دانشـگـاه از                

بهمن  ۲۴تحصيل محروم شده و در 
همزمان با بازداشت محمد  ۸۷ماه 

پــورعــبــداهللا در تــهــران، در شــهــر             
شاهين شهر اصفهان بازداشـت مـي     

هنگـام بـازداشـت مـامـوريـن           .  شود
امنيتي محل زنـدگـي او را مـورد            
تفتيش قرار داده و وسايل شـخـصـي    

داوودي در   .  وي را نيز ضبط کردند
بـا قـرار        ۸۸ارديـبـهـشـت          ۵تاريخ 
مـيـلـيـون تـومـانـي از               ۱۰۰وثيقه   

 .زندان آزاد شد
روز پيش به دلـيـل      ۲۰وي از حدود 

مشــکــالت جســمــي و روحــي در               
بيمارستان بستري شـده بـود کـه بـر           

 .اثــر ايســـت قـــلــبـــي فـــوت کـــرد               
محمد پور عبداهللا دانشجوي رشته  

 ۲۴شيمي دانشگاه تـهـران نـيـز از             
بهمن مـاه در بـازداشـت و در بـنـد                
مالي زندان قزل حصار و در شـرايـط   
و محيط نگـران کـنـنـده نـگـهـداري            

براي محمد پور عـبـداهللا     .  مي شود
مــهـر وقـت دادگــاه          ۲۰در تــاريـخ      

تعيين شده است و او در حال حاضـر  
 .به صورت بالتکليف زندانـي اسـت    

 

بيانيه نشريات دانشجويی 
دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تھران پيرامون 

بازداشت و ايراد اتھامات 
 کذب به دانشجويان دانشکده

نشريات دانشکده علوم اجـتـمـاعـي       
دانشگاه تهران با انتشار بيانـيـه اي     
مشترکي نسبت به اتـهـامـات وارد        
شده به دانشـجـويـان ايـن دانشـکـده             

  .اعتراض کردند
بخـشـي از مـتـن بـيـانـيـه نشـريـات                   
دانشجويي دانشکده علوم پـزشـکـي    

 :به شرح زير است
گويي دشمني تاريخي اسـتـبـداد و         

تــحــجــر را بــا دانــش، دانشــجــو و               
دانشگاه پاياني نيست و او هـمـواره     
در کمين نشسته تا در هر بزنگاهـي  
از دانشـگـاه انـتـقـام بـگـيـرد و ايـن                  
چــراغ مــيــهــن را بــه ســنــگ ســتــم               
بشکند تا خدمتي دوباره به سـلـطـه      

اينان که هنوز از .  ناداني کرده باشد
هـاي     ها و سـبـعـيـت         فضاي عصبيت

جـاهــلــيــت خــارج نشــده انــد، نــمــي            
توانند خصومت خود را نسـبـت بـه        
مـدنــيــت و نــمـادهــاي آن از جــملــه              

چـونـان اقـوام      .  دانشگاه پنهان کنند
بدوي به محل تـحـصـيـل و زنـدگـي             

برند و تـا در         دانشجويان يورش مي
شکنـنـد و      زنند و مي توان دارند مي

کنـنـد    کشند و تالش مي به آتش مي
با بازداشت و در واقـع بـه گـروگـان             
گرفتن دانشجويان، دانشـگـاه را از         
اعتراض به خيانت صورت گرفتـه و    
فضاي نظامي و خفقان ايـجـاد شـده      
باز دارند، غافل از ايـنـکـه ايـن بـار          
سرکنگبين صـفـرا خـواهـد فـزود و              
فارغ از اين حقيقت که طـوفـان درو       

 .خواهد کرد، آن کس که باد بـکـارد    
در اين مـيـان، از هـمـه رسـواتـر و                  

ــصــاب                ــت ــروژه ان ــر، پ ــارت تــاســف ب
اتهامات کذب و سـاخـتـگـي نـظـيـر          
تالش براي انجام انقالب مخملـي و    
ارتباط با اعضاي گروهک منافقيـن  

. به برخي دانشجـويـان دربـنـد اسـت         
ــل                  ــراد ايــن قــبــي ــه اي روي آوردن ب
اتـهــامــات ســاخــتــگــي و کــذب بــه            
دانشجويان بي شک نشاني آشکار و   

روشن از خالي بودن دست سـرکـوب     
 .گران از هرگونه اتهام واقعـي اسـت    

ــه عــنــوان دانشــجــويــان عــلــوم                  ب
اجتماعي که بحث پيرامون چـنـد و       
چون انقالب هاي مخملـي در حـوزه       
تخصصي آموزشي آنها مي گنجـد،  
نمي توانيم حيرت خـود را از طـرح         
اين گـونـه اتـهـامـات بـه نـيـروهـاي                  
سياسي و اجتمـاعـي کشـورمـان بـا          
زمينه هاي تـاريـخـي و اجـتـمـاعـي            

چـاره اي    .  خاص خود، پنهان نماييم
نداريم جز اينکه به مانند هميشه با 
لبخندي بر لب و البته تاثري در دل     
از اينکه چنيـن تـوهـمـات و افـکـار             
پريشاني در دستگاه قضايي کشـور    
تســري يــافــتــه، بــا طــرح مــوضــوع           
انقالب مخملي در کشـور بـرخـورد          

 .نماييم
 

 :خواھرزاده شھيد بھزاد مھاجر
نگفتند چه کسی جسد را به  

 پزشکی قانونی تحويل داده
ساله يکـي ديـگـر       ۴۷بهزاد مهاجر 

شــدگــان حــوادث پــس از            از کشــتــه  
انـتــخــابــات دهــمــيــن دوره ريــاســت          

ــران اســت          ــهــوري اي ــواده   .  جــم ــان خ
هـا     مهاجر پيکر او را پس از هـفـتـه       

خـبــري ســرانـجــام در سـردخــانــه              بـي 
 .پزشکي قانوني کهريزک يافتند

هـــاي رســـمـــي تـــعـــداد                   مـــقـــام   
نــفــر اعــالم       ۳۰شــدگــان را         کشــتــه

اند ولي بـرخـي مـعـتـرضـان بـه               کرده
شدگـان   نتايج انتخابات تعداد کشته

دانـنـد و        را بيش از اين تـعـداد مـي       
نـفـر      ۳۰۰ايـن تـعـداد را بـيـش از                

گـرچـه عـلـيـرضـا         .  انـد    عـنـوان کـرده     
بـهـشـتـي عضـو کـمـيـتـه پـيـگـيــري                   

شـدگـان بـعـد از            وضعيت بـازداشـت    
وگو بـا پـارلـمـان        انتخابات، در گفت

نيوز بر اين تأکيد کرد که نمي تـوان  
 .در ايــــن زمــــيــــنــــه آمــــار داد                 

در ارتــبــاط بــا وضــعــيــت بــهــزاد               
مــهــاجــر و نــحــوه اطــالع خــانــواده            
مهاجر از موضوع، نيما نـامـداري،   
خواهـرزاده وي تـوضـيـحـاتـي ارائـه              

 :کرده است
مـا قــبــالً هــم دوبـار بــه پــزشــکــي                

قــانــونــي کــهــريــزک مــراجــعــه کــرده          
توانيـم بـه      بوديم، يک بار گفتند نمي

شما چيزي نشان دهيم و يک بار هـم    

تعدادي عکس بـه مـا نشـان دادنـد           
که در آنهـا عـکـس بـهـزاد مـهـاجـر               

 .يعني دايي من وجود نداشت
گفتند بـايـد حـکـم قضـايـي از                مي 

دادگاه بياوريد، در حالي کـه بـهـزاد      
ــود                ــده بـ ــد شـ ــديـ ــاپـ ــر نـ ــاجـ ــهـ  .مـ

ما در دادسراي جنـايـي بـه عـنـوان           
فـرد مـفـقـود شــده بـراي او پـرونــده                 
تشــکــيــل داديــم و بــر اســاس ايــن               
پرونده بار دوم حدود سه هفته پيـش  
به پزشکي قانوني مـراجـعـه کـرديـم          

هـاي     که تصوير او در بـيـن عـکـس            
 .پزشکي قانوني وجود نداشت

اين مسئله از نظر ما هـم عـجـيـب          
است و پزشکي قانوني بايد توضيح 

در نامه پزشکي قانوني اعالم .  دهد
خـردادمــاه بــه       ۳۱شـده جــنـازه در         

پزشکي قانوني تحويل داده شـده و        
اين تاريخ قبل از مراجعـه مـا بـوده        
اســت، يــعــنــي آن زمــان جــنــازه در             
پزشکي قانوني بوده ولي ايـنـهـا بـه         

 .اند ما اعالم نکرده
در گواهي معاينه پزشکي قانونـي     

 ۳۱ثــبــت شـــده کــه جـــنــازه در                    
خردادماه از بيمارستان لقمان تهران 
به پزشکي قانوني تحويل داده شـده    

اما اطالع نداريم چـه نـهـادي        . است
 .اين کار را انجام داده است

روي سينه او جاي برشي به صـورت   
صليبي وجود داشت که احتمـاال بـه     

. خاطر کالـبـد شـکـافـي بـوده اسـت             
درعين حال جـاي يـک گـلـوـلـه روي               
قسمت چپ سينه و تقريباً روي قلب 
وجود داشت و روي بدن هم کـبـودي     
ــده                  ــار جــراحــات ســطــحــي دي و آث

توان قضاوت کـرد     شد، ولي نمي مي
اين جراحات قبل از فـوت بـوده يـا            
بعد از فوت هنـگـام انـتـقـال جـنـازه            

 .ايجاد شده است
دانـيـم در        از جنبه سياسي هـم مـي     

يک ماه اخير در ايـن کشـور چـه رخ          
دانــيـم آخــريــن       داده اســت، مــا مــي      

خـرداد     ۲۵تماس او از راهپيمـايـي     
ــوده، مــا در                  ــان آزادي ب در خــيــاب
بهشت زهرا قبر نـدا آقـا سـلـطـان و              
سهـراب اعـرابـي و کسـانـي کـه بـه                  

انـد را       همين سـرنـوشـت دچـار شـده           
 .بينيم مي

از نظر من اين اتفاقات ارادي بـوده      
هـايـي کشـتــه         خـواسـتـنـد آدم         و مـي   

شوند تا پيامي به جامعه بدهند که 
انتخابات همـيـن اسـت و تـغـيـيـري              

 .نخواهد کرد
ما از نظر سيـاسـي بـه عـنـوان يـک              

خانواده که دستمان به هيچ جا بـنـد     
تـوانـيــم انـجــام         نـيـســت کـاري نـمـي         

دهيم، ولي در سطح حقوقي کـار را      
اميدواريم در .  پيگيري خواهيم کرد

اين مملکت عدالت و نظام قضـايـي   
مستقل وجود داشته باشد و قاتلين 

 .شناسايي و محاکمه شوند
بايد اضافه کنم زماني که پيـگـيـري    

دادم،    قضايي پرونده او را انجام مي
در مجتمع قضايي جنايي چنـد بـار     
به من گفتند غيـر از او هـنـوز سـه             

الهويـه ديـگـر هـم در            جنازه مجهول
. پزشکي قانوني کهريزک وجود دارد

خواهم هـمـيـن جـا بـگـويـم اگـر                  مي
خانواده ديگري هم فرد ناپديـد شـده     
دارند، حتماً پيـگـيـري کـنـنـد و بـه              

 .پزشکي قانوني سر بزنند
 

يک سال حبس تعليقی برای 
 نفيسه آزاد

اقـدام عـلـيـه       " نفيسه آزاد بـه اتـهـام        
امنيت ملي از طريق تبـلـيـغ عـلـيـه         

به يک سـال حـبـس تـعـلـيـقـي               "  نظام
ــت                 ــده اســــ ــوم شــــ ــکــــ ــحــــ  .مــــ

اين حکم به مدت سه سال در تعليق 
دادگــاه    ۳۰شــعــبــه    .  خــواهــد بــود   

انقالب تهران در حالي اين حـکـم را     
براي اين عضو کمپين صـادر کـرده       
است که پيش از اين دو متهم ديگـر  
اين پرونده را از همين اتـهـام تـبـرئـه        

نفيـسـه آزاد در مـنـطـقـه             .  کرده بود
کوهستاني توچال در بهمن ماه سال 
گـذشــتــه و بــه هــمــراه دو داوطــلــب             
کمپين يک ميليون امضا بـازداشـت   

روز در      ۶شـد و پـس از گـذرانـدن               
 .بازداشت به قيـد کـفـالـت آزاد شـد           

عضو کمـپـيـن     ۶۰تا کنون بيش از  
يــک مــيــلــيــون امضــا بــا اتــهــامــي            

عده اي از   .  مشابه دستگير شده اند
اعضاي کمپين از اتهام اقدام عـلـيـه    
امنيت مـلـي بـه دلـيـل جـمـع آوري                
امضا براي تغيير قوانيـن تـبـعـيـض        
آميز تبرئه شـده انـد، عـده اي نـيـز                
احـکــام زنــدان بــراي هــمــيــن اتــهــام            

رويه قضايـي در پـرونـده        .  گرفته اند
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بيش از يک ماه از شـروع اعـتـراضـات         
در .  انقالبي مردم در ايـران مـي گـذرد       

اين مدت عـالوه بـر ايـران ، خـارج از               
ايران نيز عرصه مبارزه عليه جمهـوري  

حـزب بـا سـرعـت         .  اسالمي بوده است
نسبتا خوبي به اتفاقات اخير در ايـران    
عکس العمل نشان داد و بـا تـوجـه بـه         
سياست هاي عمـومـي حـزب کـه ايـن            
اعتراضات را انقالب ناميد بالفاصلـه  
آکسيون هاي حمايتي از انقالب مـردم    
و افشاگري عليه جنـايـت رژيـم عـلـيـه           
مردم در اکثـر کشـورهـايـي کـه حـزب             

در ايـن دوره      .  تشکيالت دارد برپا شد
حزب و تشکـيـالت حـزب تـجـربـيـات            

 ارزنده اي کسب کردند
در زير مصاحبـه اي داريـم بـا دبـيـران              
تشکيالت کشوري حزب کـه زحـمـات        
فراواني در سازمان دهـي و پـيـشـبـرد            

. تظاهرات هاي خارج کشور کشيده اند
در اين شماره بهـروز مـهـرآبـادي دبـيـر           
تشکيالت سوئد و بـابـک يـزدي دبـيـر            
تشکيالت شرق کانادا به سـواالت مـا     

 ک.ج.پاسخ گفته اند
آيا تظـاهـرات هـاي      :  جوانان کمونيست

دوره اعتراضـات و انـقـالب        ( اين دوره 

بـا دوره هـاي       )  مردم بعد از انتخابـات 
فعاليت هاي حزب طي سالـهـاي   ( قبل 
 تفاوت عمده اي داشته است؟ ) قبل

شـايـد نــتـوان بــه        :  بـهـروز مــهـر آبـادي        
حرکاتي کـه در دوره اخـيـر در خـارج                 

. کشور انجام شد، نام تظاهرات گذاشت
در حقيقت اين آمدن مردم به خيابانهـا  

وقايع . و همراهي آنها با مردم ايران بود
دو ماه اخير بخوبي نشان داد که نبـض  

. داخل و خارج از ايران با هم مـي زنـد      
در دوره قبل به مناسبت هاي خاص از 
طرف حزب و يا ساير نهاد ها تظاهرات 

مارس و يا اول  ۸ گذاشته مي شد نظير 
تير و غـيـره و يـا         ۱۸ مه و يا سالگرد 

اينکه تظاهرات در رابطـه بـا کـمـپـيـن           
هاي مشخصي انجام مي شـد مـانـنـد       
تــظــاهــرات هــاي بــر عــلــيــه اعــدام و              
ــا در دفــاع از حــق                      ســنــگــســار و ي
پناهندگي و يا در دفـاع از زنـدانـيـان             
سياسي و يا مبارزات کارگـران کـه در       
بسياري مواقع با اسـتـقـبـال و حضـور          

اما در .  گسترده مردم همراه بوده است
دوره اخير نيـازي بـه فـراخـوان دادن از             

با اوليـن  .  طرف يک حزب سياسي نبود
تظاهراتي که در خيابانهاي تهران بـرپـا   

شــد، در خــارج از کشــور هــم مــردم                
بالفاصله آمادگـي خـودشـان را نشـان           

. دادند و مي پرسيدند که چه بايد کـرد   
مردم در خيابـانـهـا و مـيـاديـن بـزرگ              
شهرها حاضر بودند و فقط بايد حرکت 
آنها و گردهمائي ها رهبري مي شـد و    
شعارهاي مناسب در ايـن تـجـمـع هـا            

 .مطرح مي گشت
ــا               :  بــابــک يــزدي     در  ايــن دوره مــا ب

حرکتهاي توده اي و در مواردي هزاران 
نفره مواجه هستـيـم و شـروع جـنـبـش             
انقالبي مردم در داخل تاثيرش را روي 

. ايرانيان خارج کشور نيز گذاشته است
اولين حرکت بزرگي که در تورنتو شکل 
گرفت حدود پنج هزار نفر در آن شرکت 

يکي از تفاوت هاي عمده اين .  داشتند
دوره موج عظيم سرنگوني طلبي سـت  
که مردم را بـه خـيـابـان مـي کشـد در               
حاليکـه در دوره هـاي قـبـل بـيـشـتـر                    
مسائلي مثل عـلـيـه اعـدام يـا آزادي              

 .زندانيان سياسي يا موارد مشابه بود
 

در اين دوره يکي از : جوانان کمونيست
گرايشات بـازدارنـده در خـارج کشـور             
ــون هــا وجــود                 ــايــي آکســي ــرپ ــراي ب ب

نيروهايي بود که تالششان خنثي کردن 
. اعتراضات مردم در خارج کشور بودد

مثال مي خواستند از شعار هـاي ضـد     
جمهوري اسالمي و سرنگوني طلـبـانـه    
در تظاهرات ها و از ابراز وجود احزاب 

ايـن  .  و سازمان ها جـلـوگـيـري کـنـنـد           
گـرايشــان در ابــتــدا تــوانســتــه بــودنــد            

. جمعيت زيادي حول خود جمع کـنـنـد     
برخورد با ا ين جريانات چگونه بـود و      
چه مشکالتي در برخورد با اين گرايش 

 داشتيد؟
همانطور که در پاسخ : بهروز مهر آبادي

سوال قبلي گفتم اين احـزاب سـيـاسـي         
نـبــودنــد کــه مــردم را بــه خــيــابــانــهــا              

احزاب پرورژيمي نظير حزب . کشاندند
توده و يـا سـازمـان اکـثـريـت و هـمـه                     
نيروهاي ملي مذهبي تاکنـون مـوفـق      
نشده اند يک تظاهرات پنـجـاه نـفـره بـا          
اسم و رسم خودشان در سـوئـد بـرگـزار         

بنا بر اين حضور مـردم در ايـن         . کنند
تظاهرات ها را نبايد بـه حسـاب آنـهـا           

اين نيروها  بخاطر وابستگـي   .  گذاشت
شان به يک جناح حکومتي امـکـانـات    
زيادي در اختيار دارند و از طرفي تمام 
دولت ها و رسانه هاي غـربـي از آنـهـا           

طبيعتا خنثي کردن . حمايت مي کنند
اقدامات اينها بـراي مـا يـک مشـغلـه            

اما پـتـانسـيـل     . اضافي ايجاد مي کرد
جنبش سرنگوني طلبي آنقدر زياد بود 
که بسياري از آنها تـحـت فشـار مـردم         

مـا از    .  نتوانستند کاري انـجـام دهـنـد      
همان ابـتـدا اعـالم کـرديـم کـه در هـر                  

اجـتـمـاعـي کـه بـرگـزار شـود شـرکــت                  
خواهيم کرد و شـعـارهـاي سـرنـگـونـي            
جمهـوري اسـالمـي و خـواسـت آزادي              

ما . برابري را به ميان مردم خواهيم برد
اقدامات . اينکار را بخوبي انجام داديم

اين نيروها از قبيل جلوگيري از شـعـار     
سرنگوني جمهوري اسالمي، ممانعت 
از حضور احزاب سياسي و پرچـم هـاي     
آنها، تريبون ندادن بـه سـايـر احـزاب و           
نيروهاي سياسي و حتي مـمـانـعـت از         
پخش اطـالعـيـه هـاي سـايـر احـزاب،                
ماهيت آنها را بيش از پيش در مقابل 
مردم افشا کرد و بيش از پيش در بيـن  

ما سعي کرديم که . مردم منزوي شدند
در درجه اول از طريق صحبت کـردن و      
مــذاکــره ايــن گــرايــش را بــه پــذيــرش              
برگزاري تظاهرات هـا در يـک فضـاي            
آزاد قانع کنيم و سپس از طـريـق طـرح      
اين مسائل از راديوهاي فـارسـي زبـان        
محلي وسيعا سياست نيروهـاي مـلـي      
مذهبي و طـرفـدار مـوسـوي را افشـا              
کنيم و افکار عمومي را بر عليه آنـهـا     

. بسيج کنيم که در اين کار موفق بوديم
ما تا حدود زيادي توانستيم مـاهـيـت      

 .رژيمي اين گرايش را برمال کنيم
در کانادا بويژه تورنتو مـا  : بابک يزدي 

به نسبت بعضـي کشـورهـا و شـهـرهـا             
وضعيت بهتري داشتيم، به طور مـثـال    
ما حاضر نشـديـم بـه عـنـوان سـبـز و                  
طرفداران موسوي با آنها مذاکره کنيـم  
و آنها مجبور شدند بـه نـام طـرفـداران         
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هاي کمپين يک ميليون امضـا طـي     
سه سال گذشته رويه ثـابـتـي نـبـوده          

 .است
 

دانشجوی دانشگاه  ۷احضار 
ھنر اسالمی تبريز به کميته 

 انضباطی
ــن دانشــجــويــان                ــت احضــار اي عــل
فـــعـــالـــيـــت هـــاي آنـــان در دوران               
انتخـابـات و اعـتـراض بـه نـتـيـجـه                  

 .انتخابات و حوادث پس از آن است
ــتــايــج                  ــه ن ــان اعــتــراض ب در جــري

انــتــخــابــات و حــوادث پــس از آن               
جمعي از دانشجويان ايـن دانشـگـاه        
هنر اسالمي تبريز، چنـديـن تـجـمـع        

اعتراضي در دانشگاه برگزار کردند 
که با واکنش نيـروهـاي امـنـيـتـي و           

ــراه شــد                ــم ــظــامــي ه ــت ــروي ان ــي  .ن
پس از اين تـجـمـعـات بـا خـانـواده               

هاي بـرخـي از دانشـجـويـان تـمـاس              
گرفته شد و بـه بسـيـاري ديـگـر از                
دانشـجــويــان اعــالم شــده اســت کــه           
مـمـکـن اسـت در روزهــاي آتـي بــه                

 .کميـتـه انضـبـاطـي احضـار شـونـد              
  
بزرگداشت شھدای راه آزادی  

و اعتراض به اعترافات 
 ساختگی در دانشگاه شريف

روز يکشنبه دانشـجـويـان دانشـگـاه        
صــنــعــتــي شــريــف در بــزرگــداشــت           

شهداي ايران در رويدادهـاي پـس از       
انتخابات و همچنين در اعتراض به 
برگزاري نمايش دادگاه فـرمـايشـي،      

  .در صحن دانشگاه تجمع کردند
دانشـجــويـان بـا در دســت داشــتــن              

عکس هاي قربـانـيـان راه آزادي تـا           
درب ورودي دانشگاه آمـده و بـراي         

ــد                ــردنــ ــن کــ ــصــ ــحــ ــي تــ ــدتــ  .مــ
دانشــجـــويــان دانشــگـــاه شـــريـــف            

همچنين با روشن کردن شمع هـايـي     
ياد شهداي جنبش سـبـز را گـرامـي         

 .داشتند
دانشجويان با سر دادن شعارهايـي     

بر عليـه دولـت کـودتـا و فشـار بـر                 
بــه بــرگــزاري      بـازداشــتــگــان اخــيــر،    

دادگــاه فــرمــايشــي نــيــز اعــتــراض          
 .کردند

 
و   اعتراض ھيات علمی

دانشجويان دانشگاه تھران و 
 علوم پزشكی به دستگيری ھا
،   جمعي از اعضـاي هـيـات عـلـمـي              

آمــوخــتــگــان و دانشــجــويــان          دانــش
دانشگـاه تـهـران و عـلـوم پـزشـكـي                 
تهران در اعتراض به دسـتـگـيـري و         
ادامه بازداشت جـمـعـي از اعضـاي         

آموختگان ايـن   هيات علمي و دانش
دانشگاه، پس از برگزاري تجـمـعـي،    
بـراي  تســلــيـت بـه عــبـدالــحـســيــن               

آبادي به دانشكده  االميني نجف روح
داروسازي دانشگاه عـلـوم پـزشـكـي        

 .تهران رفتند
صد تن  در اين تجمع كه بيش از يك 

از دانشــگــاهــيــان حضــور داشــتــنــد         

االمــيــنــي در       عــبــدالــحــســيــن روح     
بـايسـتـي عـامـالن        :  سخنانـي گـفـت     

قتل وي پـيـدا و قصـاص شـونـد تـا               
منجر به تغييـر در رونـد بـه وجـود             

همچنين همسر يكـي از    .  آمده شود
شدگان با ارائه گـزارشـي از      بازداشت

ــمــســر خــود و                  ــازداشــت ه ــد ب رون
اتفـاقـاتـي كـه در زنـدان بـراي آنـان                  
افتـاده اسـت نسـبـت بـه رونـد اخـذ                  

در .  اعــتــرافــات، اعـــتــراض كــرد           
اي    انتهاي ايـن تـجـمـع نـيـز بـيـانـيـه                

قرائت شد كه در آن اعضـاي هـيـات      
آموختگـان دانشـگـاه       علمي و دانش

تهران و علوم پزشكي تهران نسـبـت     
به دستگيري استادان فـرهـيـخـتـه و          
همچـنـيـن هـتـك حـرمـت بـه حـريـم                   

 . دانشگاه اعتراض كردند

1388 مرداد   13   

 اخبار دانشجويی در ھفته گذشته

 خارج کشور عرصه مبارزه با جمھوری اسالمی
مصاحبه با دبيران تشکيالت ھای کشوری حزب پـيـرامـون اعـتـراضـات 

 اخير در خارج کشور

 7ادامه صفحه  



امنستي و حقوق بشر بـا مـا مـذاکـره           
در يک مورد آنها توانسته بودند . کنند

با بخشي از سازماندهـنـدگـان شـيـر و          
خورشيديها مذاکـره کـنـنـد و آنـهـا را               

شعار "و " پرچم نياورند"راضي کنند که 
کـه ايـن     "  بلندگو هم نياورند" و "  ندهند

باعث اختالف و انشعاب بيـن شـيـر و        
ولي ما آنـهـا   .  خورشيديها نيز شده بود

را به عقب نشيني واداشتيم و نه تـنـهـا     
مرگ " و " آزادي برابري"پرچمهاي سرخ 

را در سـطـح و         "  بر جمهوري اسـالمـي    
سيعي در اين تظاهراتهـا بـرافـراشـتـيـم         
بلکه بخش وسيعي از مردمـي کـه در       
اين تظاهرات ها شرکت مي کردند نيز 
شعارهايي که از بلندگوهاي ما پخـش  

و مـا    .  مي شد را تـکـرار مـي کـردنـد         
توانستيم مهر سرنگوني طـلـبـي سـرخ       
خــود را بــه بــخــش وســيــعــي از ايــن                 

جالب ست که مـا در    . تظاهراتها بزنيم
مذاکره اي که در پارلـمـان انـتـاريـو بـا           
پليس و افرادي از پارلمان داشتيم خود 
آنها به اين سه جنبش اقرار داشـتـنـد و      
مطرح مي کردند که سه پـرچـم وجـود        

و " سرخ"و " ، شيرو خورشيد" سبز"دارد 
شما کدام را نمايندگي مي کنيـد؟ کـه     
ما گفيتيم ما نماينده سرخ ها هستيـم  
ــب و                     ــري طــل ــراب ــخــواه و ب کــه آزادي

 .کمونيست هستند
 

مسئله ديگر تقويت : جوانان کمونيست
در ايـن    .  صف سرنگونـي طـلـبـي بـود         

ميان نيروهاي ديگري به جز حـزب بـه       
صف سرنگوني طللبي  تعلق داشتنـد،  

 برخورد با اين گرايشات چگونه بود؟
خيزش انقالبي مردم : بهروز مهر آبادي

در ايران مستقيما سرنـگـونـي رژيـم را         
مـا از حضـور       .  هدف قرار گرفته است

همه نـيـروهـاي سـرنـگـونـي طـلـب در                  
تظاهرات ها و مناسبت هـا اسـتـقـبـال        

اين نيروها طيف وسيعي را .  مي کنيم
تشکيل مي دهند و در موارد مختلف 
با اين نيروها صحـبـت داشـتـه ايـم تـا             
شــرکــت در تــظــاهــرات هــا را بــطــور              

در مـواردي    .  هماهنـگ انـجـام دهـيـم         
مـا  .  اينکار بخوبي انـجـام شـده اسـت          

مــعــتــقــد بــه حضــور هــمــه احــزاب و              
نيروهاي سرنگوني طلب در تظـاهـرات   

مـا خـواهـان      .  هاي خـودمـان هسـتـيـم       

داشتن تريبون آزاد و آزادي داشتن پرچم 
ها و شـعـارهـاي نـيـروهـاي مـخـتـلـف                 
سياسي مخالف رژيم در تظاهرات هـا    
هستيم و معتقديم که اصل آزادي بيان 
و آزادي احـزب و تشـکــلـهـا بـايـد در                   
تظاهرات هاي ما تعين پيدا کند و بـا      
همه نيروهايي که در اين موارد بـا مـا     
همنظر بوده و يا روش ما را پـذيـرفـتـه       

 .اند، توانسته ايم همکاري داشته باشيم
در اوايل نقطه قوت ما اين :  بابک يزدي

بود که مي توانستيم صداي خودمان را 
به گوش ديگران برسانيم و کسي نـمـي     
توانست صداي ما را خفه کند و اين به 
کمک بلـنـدگـوهـاي قـوي مـا بـود کـه                 

هــرکــجــا حــرکــت و تــظــاهــراتــي بــود            
شعارهاي راديکال و سرنگوني طلبـانـه   
از بلندگوهاي مـا پـخـش مـي شـد و                
ديگران هم شـعـارهـاي مـا را بـيـشـتـر               
تکرار مي کردند و حتي از ميکروفون 
ما براي سخنراني شـان اسـتـفـاده مـي          

بعد ها هم با اينکه آنها صاحب . کردند
بلنـدگـوي  خـودشـان شـدنـد ولـي بـاز                   
شعارهاي راديکال ما باعـث مـي شـد        
که بخشي از آنها و مـردمـي کـه حـول         
پرچم شير و خورشيد آنـهـا جـمـع شـده            
بودند به ما و شـعـارهـاي مـا بـيـشـتـر             

ما بيش از هـزار  .   سمپاتي نشان دهند
عـدد از پـرچـم هـاي کـوچـک آزادي و                   
برابري را موفق شديم در اين تظاهراتها 
به دست مردم بدهيم که بيشتر آنهـا را    
با اشتياق مي گـرفـتـنـد و بـنـرهـاي و              
پرچمهاي بزرگ آزادي و برابري را نـيـز       
ما در همه ي اين حرکتها به اهتزاز در   

البته در بيشتر برنامه هايي که . آورديم
آنـهــا هـم بــراي خـودشــان گـذاشــتــه و                 
ــد مــا ســخــنــران               ســازمــان داده بــودن
خودمان را به آنها تحميل کـرده ايـم و         
موفق شديم براي صدها نـفـر از جـملـه         
خود من و از جـملـه  رفـيـق مـحـسـن                

 . ابراهيمي سخنراني کرده ايم

 
تاثيـر اعـتـراضـات       :  جوانان کمونيست

خارج کشور بر مبارزات مردم در ايران 
چيست؟ با توجه به وارونه جـلـوه دادن       
انقالب مردم در ايران توسط گـرايشـي     

، " ســبـز در خــارج کشـور        " کـه بــه نــام        
سازمان دادن اعتراضاتي با مـوضـوع     
انقالب مردم براي سرنگوني جمهـوري  
اسالمي چه تاثيري بر افکار عـمـومـي    

 در خارج ايران دارد؟
اعتراضات و حمايت : بهروز مهر آبادي

هايي که در خارج از کشور از مبارزات 
مردم ايران صورت مـي گـيـرد، بـدون           
شک تاثيـر فـراوانـي در گسـتـرش ايـن               

مردم ايـران در مـوارد       .  مبارزات دارد
مــخــتــلــف حــمــايــت خــارج کشــور را            

پـس از ايـنـکـه         .  درخواسـت کـرده انـد       
سفارت حکومت اسالمي در استکهلم 
بــه تصــرف مــردم درآمــد، مــردم در              
خيابانهاي تهران بـه هـم تـبـريـک مـي               
گفتند و آنرا به منزـلـه يـک مـوفـقـيـت            

. بزرگ بـراي خـودشـان مـي دانسـتـنـد             
مبارزات خارج از ايـران مـنـحـصـر بـه           

احـزاب  .  ايرانيان مقيـم خـارج نـيـسـت         
ســيــاســي، ســازمــانــهــا و نــهــاد هــاي            
مخـتـلـف اجـتـمـاعـي، هـنـرمـنـدان و                  
شخصيتهاي مختلف انزجار خود را به 
جنايات جمهوري اسالمي و حـمـايـت        
خود را از مبارزات مردم ايـران اعـالم       

رژيم اسـالمـي بـيـش از هـر              .  کرده اند
زمان ديگري مـنـزوي و مـنـفـور شـده             

افکار عمومي مـردم جـهـان در        .  است
حمايت از انـقـالب ايـران بسـيـج شـده                 

 . است
با حمايت بـيـدريـغ غـول هـاي عـظـيـم               
رسانه اي آنچه که جنبش سبز نام گرفته 
است، تـوانسـت در ابـتـدا خـود را تـا                   

امــا خــواســت   .  حـدودي مــطــرح کــنــد      
سرنگوني طلبي آنقـدر قـوي و وسـيـع           
است و نفرت از جمهوري اسالمي آنقدر 
فراگير شده است که اين جماعت ناچار 
شده اند، که بساطشان را بتدريج جـمـع   

من فکر مي کـنـم کـه بـيـشـتـر              .  کنند
تظاهرات هايي که در خارج کشور برپا 
شده است، موضوعش انـقـالب مـردم        
براي سرنگوني جمهوري اسالمي بـوده  

هزاران عکس و ويـدئـو کـلـيـپ            .  است
روي سايت هاي اينترنتـي وجـود دارد       
کــه حضــور مــيــلــيــونــي مــردم را در              
خيابانهاي شهـرهـاي ايـران نشـان مـي            
دهد، حمله بيـرحـمـانـه مـزدوران رژيـم           

. اسالمي را به مـردم نشـان مـي دهـد          
شعارهاي مرگ بر جمهوري اسـالمـي،   
مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه اي 
را در معرض ديد مردم جهان قرار داده 

فکر مي کـنـيـد آيـا کسـي مـي             .  است
تواند در اين شک کند که اعـتـراضـات      
مردم در خارج کشور موضوعي بـجـز     

انقالب مردم براي سرنگوني جمهوري "
دارد؟ اعــتــراضــات خــارج       "  اســالمــي

کشور عليه جمهـوري اسـالمـي صـف         
اعتراض عليه آن و انقالب مردم بـراي    
سرنگوني حکومت اسـالمـي را بـيـن           
الـمـلـلـي کـرده و جـنـايـات جـمـهــوري                   
اسالمي را در معرض ديـد جـهـانـيـان          

امروز همه در دنيا مي . قرار داده است
دانند قاتل ندا و سهراب و کيـانـوش و     
ساير جوانان امروز در ايران حـکـومـت      
مي کند و مسول مستقيم آن خـامـنـه      

اسن تصـويـر يـک حـکـومـت           .  اي است
قاتل و غير مشـروع را بـه جـمـهـوري              
اسالمي داده است که بخش عظيمي از 
اين تصوير حاصل فعاليت هـاي مـا و       
صف سرنگوني طلبان در خارج کشـور  

 .است
ما ده خواسته فوري مردم را  مـطـرح         
کرديم و ايـن خـواسـت هـا بـه سـرعـت                
سرلوحه شعارهاي مردم در بسياري از   

چـه  "  جـنـبـش سـبـز       " تظاهرات ها شد، 
کـاري از دسـتـش سـاخـتـه اسـت؟ آيـا                   
گـردانــنـدگــان آن مــي تــوانــنـد دربــاره             
ضرورت حکم اعدام و سنگسار تبلـيـغ   
کنند؟ آيا مي توانند قوانين اسـالمـي     
درباره بي حقوقي زن را موعظه کنند؟ 

آيا مي توانند آزادي بي قـيـد و شـرط          
ــهــاي ســيــاســي را در                    ــان و آزادي ــي ب
چهارچوب قانون اسالمي محدود کنند 
و  لـزوم دخـالـت مـذهـب در دولـت و                 
سياست و زندگي اجتـمـاعـي مـردم را         

فکر نمي کنم که در هيچ . مطرح سازند
کجا در خارج کشور جرات چنين کاري 

در چـنـيـن صـورتـي          .  را داشته باشـنـد  
مردم با اردنگـي بـيـرونشـان خـواهـنـد            

ناچارند يا منظـورشـان را در       .  انداخت
پس الفاظ و عبارات کلي و نـامـفـهـوم     
پنهان کنند و يـا خـودشـان را مـوافـق            

 . خواست هاي مردم نشان دهند
خارج چون محدوديت هاي : بابک يزدي

داخل را ندارد و يا کمتر دارد مي تواند 
و بايد صداي آزادي خواهـي و بـرابـري        
طلبي مردم ، صداي مرگ بر ديکتاتور 

را ... و جمهوري اسالمي نمي خوايم و 
با صدايي رساتر و راديکالتر به گـوش    

ما نبايد بگذاريم ايـن  .  جهانيان برساند
انقالب دوباره به شکلي ديگر سرش را 

. زير آب کنند و يا مـالخـورش کـنـنـد         
انواع دو خرداديها و توده اي اکثـريـتـي    
ها را بايد به مردم شناساند  تا نتوانند 

به ويـژه  .  ميوه چين انقالب مردم شوند
اينکه در خارج است که هميشه سـعـي     
مي کنند بـراي انـقـالب مـردم رهـبـر               
تراشي بکنند از انواع گنجي و شيريـن  

 .عبادي گرفته تا ديگران
يک نکته ديگر  را من بايد اشاره کـنـم    

که سبز در داخل و خـارج بـا هـم فـرق             
بطور مثال در داخل  مردم تحت .  دارد

نام و با محمل  موسوي و رنـگ سـبـز      
بيرون آمـدنـد و روز اول شـعـار دادنـد                

و "  مــوســوي راي مــنــو پــس بــگــيــر           " 
مــرگ بــر    " فــردايــش شــعــارشــان شــد          

و روز " مرگ برخامنه اي"و " ديکتاتور
موسوي بهانه "  سوم مردم شعار دادند 

مرگ بر " و " است، کل رژيم نشانه است
و لي در خـارج کـه       "  جمهوري اسالمي
و "  سرنگونـي رژيـم       "  سالها بود شعار 

را ما جـا    "  مرگ بر جمهمري اسالمي" 
انداخته بوديـم، سـبـز هـا کـه بـيـشـتـر                  
سازمان دهندگان آنها طيف سفارتي و 
توده اي اکثريتي بودند سعي کردند  از 
مردم بگيرند و يا جلو اين شعار هـا را    

بنابراين در خارج بايد سرخ را   . بگيرند
و آزادي و برابري را تقويت کرد تا مردم 
در داخل بتوانند بيشتر حتي تحت نـام  

 .سبز اعتراض خود را نشان دهند
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ـيـل               ـايـجـان بـه دل شهر تبريز و دركـل آذرب
ـيـسـتـي،بـه         ـال رشد نسبي جريانات ناسيـون
ـار            نحوي خود را ازاعتـراضـات اخـيـر كـن
كشيده اند،طوريكه شهر تبـريـز حـتـي در         
ـا شـهــرهـاي كـوچــكـتــري چــون                  قـيـاس ب
بندرعباس نقش كمتري در اين رويـدادهـا   

ـال ايـن شـهـر                 . داشته است بـه عـنـوان مـث
ـتـخـابـات صـحـنـه                  تنها يكبار پـس از ان
درگيري مردم با نيـروهـاي رژيـم بـود كـه            

خـرداد و بـه          ۲۲ آنهم چـنـدروز بـعـد از              
ـبـريـز            خاطر بازي فوتبال تيـم شـهـرداري ت
ـان                در ورزشگاه باغ شـمـال بـود كـه جـوان
پــس از پــايــان بــازي بــا خــارج شــدن                      
ـان آبـرسـانـي                   ـاب ازورزشگاه بـه سـمـت خـي

 ۳۰۰۰ جمعيـتـي حـدود           . حركت كردند
نـكـتـه اي      . نفر در اين مسير ديده مـيـشـد     

كه در اين روز قابـل تـامـل هسـت نـحـوه             
برخالف بقيه شهـرهـا كـه      . اعتراضات بود

ــخــســت آرام و در حــد                    ــراضــات ن اعــت
شعاردادن بر عليه تقلب آرا بـود در شـهـر          
تبريز از همان اوان شـكـل گـيـري تـجـمـع              
اعتراضـات فـاقـد شـعـارهـايـي در حـول                 
انتخابات بود و بيـشـتـر شـعـار مـرگ بـر              
ديكتاتور شنيده ميشد و اينكه از هـمـان       
لـحـظـات شـروع حـركـت مـردم، سـنـگ                  
اندازي و شكستـن شـيـشـه هـاي امـاكـن              
عمومي چون بانـكـهـا و سـاخـتـمـانـهـاي              

ـيـن جـمـعـيـت           .  دولتي مشهـود بـود     در ب
بارها شنيده مي شد كه در نـحـوه شـعـار           
ـا       دادن اختالف پيش مي آمد و عده اي ب
تــعــصــب شــديــد تــنــهــا از مــردم مــي                 

امـا  . خواستند كـه شـعـار تـركـي بـدهـنـد              
نكته ي ديگري كه در اين روز مشـخـصـا      
روشن بود عدم حضور زنان و دخـتـران در       

من به غيـر از يـك نـمـونـه            . اين تجمع بود
كه اتفاقا آنها نيز به زبان فارسي صـحـبـت    
مي كردند وياشعار ميدادند هيچ زنـي را      

البته دليل اين مـهـم را مـي تـوانـم            .نديدم
اينگونه بيان كنم كه چون اين تجمـع بـعـد      
از بازي فوتبال شكل گرفت و بـالفـاصـلـه       
شكلي راديكال به خود گرفت طوريكـه از    
ـيـن مـردم         همان لحظه شروع زد و خورد ب
ـابـرايـن         ـن و نيروهاي رژيم صورت گرفـت ب
ـان بـه ايـن حـركـت مـردم بـه                   نپيوستن زن

ـاقـات    . نوعي قابل توجيه هست ـف نهايتا ات
اين روز با تمامي فراز و نشيب هايـش بـه     

ـا بـه               پايان رسيد و شهر تبريـز از آن روز ت
امروز سكوتي سنگيـن را تـحـمـل كـرده            

 .است
ـنـكـه چـرا                      اما وقتـي در ايـن رابـطـه و اي
باوجود اينكه در اكثر اعـتـراضـات مـردم       
تبريز در صف اول بـوده انـد امـروز هـيـچ            
حركتي از آنها ديده نمي شود پاسخـهـايـي    

 :داده مي شود كه قابل تامل هست
ـبـريـز صـحـبـت             وقتي بابعضي از مـردم ت
مي كني اين اسـتـدالل را دارنـد كـه ايـن                
دعوا بين فارس ها هست و هـيـچ ربـطـي       
به ترك زبان ها ندارد، ميگويند وقتـي در    
جريان اعتراضات مردم آذربايـجـان هـيـچ       
شهري از فارس زبانها از اعـتـراضـات مـا       
حمايت نكردند و حـتـي بـرخـي آن را در                 
جهت جريانهاي جدايي طلب پنداشتنـد و    

ـيـكـه صـدهـا        . آن را محكوم كردند در حال
ـار مـي شـدنـد آنـهـا                    تن شكنجـه و كشـت

بـرخـي ديـگـر مـي          . سكوت كـرده بـودنـد     
ـان دراز در صـف اول                    ـي پندارنـد مـا سـال
اعتراضات بوده ايم اما هميـشـه مـحـروم       
ـارزه كـرده             از آنچه بوده ايم كه بـرايـش مـب
ايم، اينبار تجربه حكم مي كند كـه خـود       

ـيـم       گـروهـي   .  را فداي اهداف ديگران نـكـن
نيز مي پندارند ايـن دعـواي حـكـومـتـي           
ـايـجـانـي            هست و مردم بـه خصـوص آذرب
ها هيچ منفعتي از نتيجـه آرا نـخـواهـنـد          
داشت،چه مـوسـوي و چـه احـمـدي نـژاد                 
تنها به فكر جيب خود و حـداكـثـر فـارس       

ـيـز     . زبانها خواهند بود اما تعداد ديگري ن
ـاز چـاشـنـي                ـيـسـتـي ب ـال كه افكار ناسيـون
حـرفــهــاي اعـتــراضــي شـان هســت مــي              
ـايـجـان        گويند اگر موسوي حق مـردم آذرب
را بــه رســمــيــت بشـنــاســد بــه خصــوص              
تدريس زبان تركي را در منطقه قانونـي و    
رسمي اعالم كند و نيز خاتمي بـه خـاطـر        
مسخره كردن مـردم تـرك از ايـن طـيـف                
ـايـجـان     عذرخواهي كند مردم تبريز و آذرب
ـنــد                       ــش خــواهـ ـب ـنـ ــطــعــا بــه ايــن جـ ق

ـيــوســت  چــيــزي كــه در جـوابــهــاي ايــن           . پ
دوستان من نتوانستم ببينم ايـن بـود كـه          
ـنـكـه                     آنها ايـن فـاكـت اسـاسـي يـعـنـي اي
انقالبي در ايران در شـرف شـكـل گـيـري              
ـاورشـان    وپيشرفت هست را نمي ديدند و ب
ـا        ـت اين بود كه اين جنبشي هست كه نـهـاي

 .به پيروزي موسوي ختم خواهد شد
باهمه اينها نفرت مردم از رژيـم شـديـدتـر         

شده هست  و اين را به عينه مي تـوان در      
شعارهايي كه در كوچه و خيابان و بـرروي    
ـيـه رژيـم،بـه            ديوارها ويا اسكناسها بـرعـل
خصوص شخص خود خامـنـه اي هسـت        

ــرش         . مشــاهــده كــرد     مســلــمــا بــا گســت
ـبـريـز     اعتراضات شاهد اعتراضات شهر ت

 .نيز خواهيم بود
ـلـي كـانـون                ـي ـيـه تـحـل به عنوان نمونه بيـان
دموكراسي آذربايجان درپي اعـتـراضـات      

ـنـک زيـر               ـي اخير و نقش آذربايجـان را در ل
 : مي توانيد ببينيد
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 :  در حاشيه 

ايـن  .  ماني جان سالم و خسته نـبـاشـي   
که در بعضي شهرها کـمـتـر از تـهـران            
مردم به خيابان ها آمدند به نـظـر مـن         

مثال در شيراز و . داليل متفاوتي دارد
اصفهان و مشهد شـاهـد اعـتـراضـات          
گسترده اي بوديم  ولـي در شـهـرهـاي             

اين واقعـيـت اسـت کـه         !  ديگر هنوز نه
مثال در تبريز مـردم کـمـتـر بـه سـيـل                

. اعتراضات در ديگر شهر ها پيوستند
ولي ايـنـکـه تـمـام ايـن را بـه حسـاب                     
ناسيوناليسم بگذاريم به نظر من واقعي 

دليلي  ۳ اگر تمام مسئله را در . نيست

که در نوشته ات به آنها اشاره کـرده اي     
يعني اينکه برخي مي گويـنـد دعـواي      
بين فارس هاست، ما سال ها در صف 
اول مبارزه بوده ايم و به جايي نرسيديم، 
و اينکه اين دعواي حکومتي هاسـت،  
محدود کنيم به نـظـر مـن بـه راه حـل              

اينجوري و اگـرايـن     .  مسئله نمي رسيم
اســتــدالالت را دلــيــل اصــلــي نــبــود             
اعتراضات در مثال تبريز بدانيم انوقت 

معنيش اين مي شود که ناسيوناليسم 
شهر را برداشته و مردم، حداقل فعالين 

در .  همه ايـنـجـوري فـکـر مـي کـنـنـد               
يـعـنـي    .  حاليکـه ايـن درسـت نـيـسـت            

همانطور که خودت هم اشاره کـرده اي    
اسـت کـه     "  جمهوري اسالمي" نفرت از 

در ميان مردم موج مي زند و نه نفرت 
نفرت پـراکـنـي      . از مثال فارس زبان ها

عليه فارس زبان ها همانطور کـه مـي       
داني حرف دل مردم نيست بـلـکـه کـار       
شونيسم و ناسيوناليسم ترک اسـت کـه     

 .بايد رسوايش کرد
اينها بهانه هايي براي شرکـت نـکـردن       

! در اعتراضات است، ولي فقط بـهـانـه   
بايد ديد اعتراضات چگونه شکل مـي  

. گيرند و ديد کجـاي کـار مـي لـنـگـد            
مثال به نظر مـن مـي شـود بـا کـاري                
منسجم و گسترده مراسم هاي يادبودي 

براي کشته شدگان روز هاي اخير برگزار 
بوده هنوز  ۵۷ اين رسم از سالهاي . کرد

ديديم که در اصفهان و رشت . هم هست
و ساير شهر ها هـم مـردم بـه يـاد ايـن              
عزيزان تجمع کردند، ولي شرطش ايـن    
است که فراخواني داده شـود، شـبـکـه           

. هايي فعال شوند و عده اي جلو بيفتند
متنفرند و " جمهوري اسالمي"مردم از 

مي دانند تا اين حکومت هست نـه از    
زبان مادري خبري هست و نه از حقوق 

در زير بـيـانـيـه       .  برابري براي شهروندان
تحليلي کـه تـو بـه آن اشـاره کـرده اي                  

به نظر من اگه   " کامنت جالبي هست 
تو آذربايجان محيط امنيتي و خفقـان  
نبود مردم آذربايجـان بـدون تـوجـه بـه            
ساير موارد حتما به خيابونها ميومدند 

مـثـل   ( و عـالوه بـر مـوارد عـمـومـي               
انتخابات و آزادي زندانيان سـيـاسـي و      

خواستهاي مدني خود رو مانند )  …
رو ابـراز    …  زبان مادري و فرهنگ و 

مـن هـم بـا ايـن نـظـر               "   . ميـداشـتـنـد    
عالوه بر فضاي شديد امنيتي . موافقم

که در آذربايجان حاکم است همـانـطـور    
که اشاره کـردم نـبـود سـازمـانـدهـي و              
فعاليني که پا جلو بگذارند و فراخـوان  
تظـاهـرات بـدهـنـد نـيـز دلـيـلـي بـراي                    

مثال .  واقعيتي است که اشاره کرده اي
ديگر در کردستان است که هنوز شاهد 

کردستاني کـه  .  تحرکي در آن نبوده ايم
آزاديخواهي و برابري طلبي در آن موج 
مي زند و يکي از مناطق به شدت ضد 

جـايـي کـه هـمـيـشـه            .  حکومتـي سـت    
پيشگام اعتراضات آزاديخواهانه بوده، 
ولي در شرايط امروز به دليـل شـرايـط      
شديد امنـيـتـي فـعـال از اعـتـراضـات               

نکته مهـم ايـنـسـت کـه          .  خبري نيست
پتانسيل مبارزه با جمهوري اسـالمـي     
براي سرنگوني آن در هـمـه جـا بسـيـار          
باالست و مردم مثل هميشه مـتـرصـد    
به خيابان ريختن هستند، اين را بـايـد       
اصل گرفت و عالوه بر نفـد گـرايشـات      
ناسيونـالـيـسـتـي بـايـد دسـت بـه کـار                   
سازمان دادن اعتراضات شد و بـهـانـه        
اي براي به خيـابـان ريـحـتـن بـه دسـت              

مثال در تبريز مي شود براي . مردم داد
برخورداري از حـق تـحـصـيـل بـه زبـان              
مادري به خـيـابـان آمـد و شـعـارهـاي                
امروز انقالب مردم را داد، و آنـوقـت           
مي بينيم کدام خواست ها مردم را بـه    
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مـيـر   " در وقايع اخير در ايران بي شـک      
اسـمـي سـت کـه بـه            "  حسين مـوسـوي    
نـامـزدي شـکـسـت        .  کرات شنيـده ايـم    

خورده که عليرغم پايبندي و التزامش 
به واليت فقيه امروز عمال در مـقـابـل      
خامنه اي ايستاده است و جناياتي کـه  
همه مي دانند سرمـنـشـائـش خـامـنـه          

در ايـن    .  ايست را محـکـوم مـي کـنـد         
ميان حتي مرد بي خاصيت سـيـاسـت      
حکومتي ايران، خاتمي نيز به خـامـنـه    
اي انتقاد کرده و انصافا انتقاد تـنـد و       

خاتمي در مقابل بسـتـن   .  تيزي هم بود
بازداشتگاه کهريزک توسط خامـنـه اي     
که اعالم کـرده بـود گـويـا اسـتـانـدارد              
نيست اعالم کرده بـود، جـنـايـاتـي در          
آنجا صورت گرفته که بايـد پـيـگـيـري        

خـالـصـه مـي خـواهـم بـگـويـم                .  شوند
اوضاع درون حکومتي براي جمـهـوري   

 . اسالمي اصال جالب نيست
امـا بــرگــرديـم ســر قضـيــه مــوســوي،              
موسوي را خيلي ها شعار مي دهـنـد،   
موسوي هم فـراخـوان مـي دهـد و تـا                

بيانيه صادر کرده و نظراتش  ۱۰ امروز 
را آنـجـا بـيـشـتـر تـدويـن کـرده اسـت،                   

. سـخـنــرانـي هـايــي هـم داشـتــه اســت               
موسوي از همان روز بعد از انتخـابـات   
وقتي ديد مردم در خيابان ها اعتراض 

الـبـتـه    .  مي کنند فعال اعتذاضات شد
فعاليت موسوي فراز و نشيب داشـت،    
اشکال مختلـف بـه خـودش گـرفـت و              
نظراتش متناسب با حضـور مـردم در       
خيابان ها و درجه راديکاليسم آن تند و 

 . کند مي شد
از اولين نظراتي که مـوسـوي داد مـي        
توان به فراخوانش به مردم بـراي خـانـه      

درست روزهاي اول بعد از .  نشيني بود
انتخـابـات مـوسـوي بـه مـردمـي کـه                  
ميليوني به خيابان آمده بودند و شعار 
مي دادند و خواست تا آرامش را حفظ 

کنند و به خانه بروند و البته نـا گـفـتـه         
نماند که قول داد خودش از راي و حـق    
مردم دفاع کند و اجازه نـدهـد پـايـمـال        

البته چنـيـن اتـفـاقـي نـيـفـتـاد،              .  شوند
ميليون ها مردمي  که به خـيـابـان هـا       
آمده بـودنـد و از هـمـان روزهـاي اول                  
کشتـه دادنـد و بـا نـيـروهـاي وحشـي                  
سرکوبگر اسالمي درگير شده بودند به 

همه ماجرا را مي دانيـم،  .  خانه نرفتند
ــه خــيــابــان هــا ريــخــتــنــد و                   مــردم ب
شورانگيزترين صحنه ها را در مقـابـل   
حکومت وحشي هاي اسـالمـي خـلـق         
کردند، البته موسوي بعد از اين ديگـر  
فراخوان بازگشت به خانه ها را نداد اما 

 .چيزهاي ديگري گفت
قبل از اينکه به گـفـتـه هـاي مـوسـوي           
اشاره کنم، گفته هايي که تازه فقط در   
بيانيه هـاي رسـمـي اش آمـده بـه ايـن                 
موضوع کمي بپردازيم که آيا موسـوي  
رهبر اين اعتراضات هست يا نه؟ مردم 
در ادامه انتخابات و براي اعتراض بـه    
تقلب گسترده و به قول معروف تابلويي 
که در نتيجه انـتـخـابـات شـده بـود بـه              
خيابان آمدند، مـردم مـعـتـقـد بـودنـد              
موسوي راي بـيـشـتـري آورده اسـت و              

. احمدي نژاد نبايد رئيس جمهور بشود
موسوي هم همان روزهاي اول به ميـان  
جمعيت امد و براي مـردم سـخـنـرانـي          
کرد و رنگ سبز شد نمـاد مـوسـوي و        
مردم هم با دست بند هاي سبز و رنگ 

يـا حسـيـن      . " سبز به خيابان مي آمدند
موسوي راي و مـن رو        " ، " مير حسين

و خالصه شعارهـاي ديـگـر      "  پس بگير
همه نشان دهنده محبوبيت موسوي و 
اين بود که گويـا مـوسـوي رهـبـر ايـن             

ولي آيا چنيـن اسـت؟ آيـا        .  جريان است

مردم سابقه موسوي را نمي دانند؟ آيـا  
مي دانند و او را بخشيده اند، آيا به او   
اميدوارند که زندگيشان را بهتر کـنـد؟   
يا يک سـوال اسـاسـي تـر آيـا او را بـه                     

 رهبري برگزيده اند؟
بـه نـظـر مـن مـردم مـوسـوي را مــي                    
شناسند، حداقل دانشجـويـان در دوره       
رقابت هاي انتخاباتي او را رسوا کردند 
و او را در دادگــاه مــلــت مــحــکــوم                  

" ۶۷ مـوسـوي     " دانستند و به او لـقـب     
تقريبا قبل از انتخابات موسوي . دادند

به هر دانشگاهي مي رفت با اعتـراض  
دانشجويان مواجه مي شـد و در آخـر         
ديگر با محافـظـانـش دانشـجـويـان را           

مـردم مـي دانـنـد         .  سرکوب مـي کـرد    
چه کارها کـرده و     ۶۰ موسوي در دهه 

همه اين سال ها هم در کنار خامنه اي   
و ساير دولتمردان جمهوري اسالمي در 
راس امـور بــوده، حـداقـل از امـور و                 
اتفاقاتي که مي افتاده در همه اين سال 

مردم مي دانـنـد     .  ها با خبر بوده است
موسوي بيايد حتي مثل دوران خاتمي 

هـيـچ کـس بـه بـهـبـود              .  هم نمي شـود 
اوضـاع تــحــت حــاکــمــيـت جــمــهــوري           
اسالمي اميدي ندارد، موسوي هم کـه  
صراحتا چه قبل و حـتـي چـه بـعـد از                
انتخابات التزام و اعتقاد قلبي اش بـه    
واليت مطلقه فقيه را اعالم کرده اسـت  
و مردمي که مي دانند همه ايـن آتـش     
ها از گور خامنه اي و همدستانش بلند 
مي شود، ديگر نمي توانند واقـعـا بـه        
هيچ کدام از ايـن هـا امـيـدي داشـتـه                 

 .باشند
فاکت هاي زيادي هست که نشان مـي    
دهد مردم به سيـاسـت هـاي مـوسـوي          
اهميتي نمي دهـنـد و اصـال بـرايشـان            

راستش وقتي در بـيـانـيـه       .  مهم نيست
هاي موسوي دقيق مي شويم بـيـشـتـر       
بي ربطي او و سـيـاسـت هـايـش را بـه               
جامعه و کسـانـي کـه در خـيـابـانـنـد                    

مثال وقتي موسوي . متوجه مي شويم
مي گويد براي مراسم چهلم ندا سکوت 
مي کنيم و فقط قرآن مي خوانيـم، در    
حاليکه در هميـن مـراسـم تـنـد تـريـن              
شعارهاي ضد حکومتي توسط ده هـا    
هزار نفر شرکت کننده در ايـن مـراسـم        

و البته بعد از اين تالش (داده مي شود
طرفداران موسوي براي دادن شعارهاي 

يـا  ).  اسالمي در حمايـت از مـوسـوي       
وقتي موسوي در بيانيه شماره چهارش 

فراخوان تجمع در تکايا و مسـاجـد را       
مي دهد در حاليکه مردم همين جاهـا  
را به آتش مي کشند و از طرف مقابـل  
هم از همين مساجد بـه مـردم شـلـيـک          
مي کنند، ديگر همه چيـز عـيـان مـي         
شود و تـازه چـه کسـي بـه مـردم تـيـر                  
اندازي مي کند؟ بسيجي و سپاهي که 
موسوي در بيانيه پنج م اش اعالم کرده 
که ما با آن ها طرف نيستـيـم چـرا کـه         
بسيجي برادر ماست و سپاهي حـافـظ   

اينها در   .  انقالب مقدس اسالمي ست
واقع خسن و خسين کردن است، چرا که 
مردم هيچ حکم اين جمـالت را قـبـول        

و ) اسـالمـي  ( انقالب   ) ضد( ندارند، نه 
دست آوردهايـش را و نـه بسـيـجـي و                

يا وقـتـي مـوسـوي در         .  سپاهي اش را
توصيف رنگ سبز که به اصطالح نماد 

از رنـگ      " طرفداران اوست مي گـويـد     
سبـز کـه نـمـاد مـعـنـويـت و آزادي و                     
عقالنيت ديني و مداراست و شعار اهللا 

هـاي انـقـالبـي          اکبر که حاکي از ريشـه   
و در مـقـابـل        "  .ماست دست بر نداريم

جوانان، دختران آرايش کـرده و پسـران         
خوشگلي که لـبـاس هـاي سـبـز را بـه               
آخرين مدل هاي روز اروپا مي پوشند، 
نشاني از معنويت اسالمي و اهللا اکبـر  
که هسته اصلي سياست هاي موسـوي  

موسوي در بيـانـيـه    .  است در آن نيست

هايش مدام بر التزام بـه اسـالم و خـط          
امام و قانون اساسي اسالمي و تعاليـم  
ديني و عالقه به اهـل بـيـت پـيـغـمـبـر             
تاکيد مي کند در حاليکـه تـا هـمـيـن          
ديروز تمام زعما و مسئولين ديـنـي و       
انتظامي کشور از بي ديني و القـيـدي   
جوانان بخ مذهب و اسالم به فغان آمده 

ميلياردها خرج مي کردند، بـا    .  بودند
سرکوب و تهديد مي خواستند هـمـيـن    

شعارهاي امروز موسوي را بـه خـورد         
حـاال  .  جوانان بدهند و مـوفـق نشـدنـد      

اينکه فکر کنيـم مـوسـوي بـا هـمـيـن              
شعارها قاب ايـن جـوانـان بـي ديـن و                

توهم يا دورغـي سـت     !  ايمان را دزديده
و مـثـال     .  براي جا انداختن همين دروغ

اش مـدام هشـدار          ۳ در بيانيه شمـاره    
مي دهد بايد با موافقت مسئولين امر 
اوضاع را آرام کـرد و اعـتـراضـات را               
مهار کرد و اين همه در حالي ست کـه    
مردم هر روز پر شور تر و نا آرام تـر و        
انقالبي تر از روز قبل به خـيـابـان مـي         

 .آيند
اينها البته اطالعات مخفي و سري اي 
نيست که من افتخار کشفش را داشته 

اتفاقا من معتقدم مردم اين هـا    .  باشم
را به خوبي مي دانند و اينجا فقط من 
باب يـاداوري بـود ولـي ايـن مـاجـراي               

 موسوي و سبز چيست؟
قبال بارها گفته ايم و شعارش را هم در 

موسوي بـهـانـه اسـت،       " خيابان داده ايم
مـردم از    "  کل حکـومـت نشـانـه اسـت         

موسوي و از فراخوان هايـش اسـتـفـاده       
مي کنند و به خيابان مي آيند و البتـه  
همانطور که تا حـاال بـوده شـعـارهـاي            

حرف موسـوي  .   خودشان را مي دهند
براي هيچ کس از مردمي که جـانشـان     
را گذاشته اند کف دستشان و به خيابان 

فـکـرش را     .  امده اند قابل قبول نيست
بکنيد، مردم به خـيـابـان امـده انـد بـا             
نــيــروهــاي وحشــي پــلــيــس و لــبــاس             
شخصـي درگـيـر مـي شـونـد ، خـطـر                   
کهريزک و اويـن و تـجـاوز و قـتـل بـه                   
وحشيانه ترين شيوه ها را به جـان مـي     
خــرنــد بــراي ايــنــکــه بــه دوران امــام                

براي اينکـه بـه دوران سـال          !!  برگردند؟
برگردند؟ براي اينکه به قانون  ۶۰ هاي 

! اساسي جمهوري اسالمـي بـرگـردنـد؟      
مردم چنين . مردم چنين توهمي ندارند

توهمي ندارند ولي اين وسط نيروهايي 
يافت مي شوند که چنـيـن تـوهـمـي را          

الـبـتـه    .  مي خواهند واقعيت ببخشـنـد  
بـازگــردانــدن جـامــعــه ايـران بــه دوران             

امام راحلشان که از محاالت !! باشکوه
است و صد الـبـتـه بـه رعـايـت قـانـون               

جــامـعــه  .  اسـاسـي هـم بــه هــمـچـنــيـن            
کيلومترها با دوران سرکوب و خشونت 
امام راحل فـاصـلـه گـرفـتـه، از قـانـون               
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با ناصر اصغري عزيز :  سعيد ولدبيگي
هستيم و امروز راجع به اتحاديـه هـاي     
کارگري ، وضعيت جنبش کـارگـري ،       

ي کـارگـر و       -موضع توده هاي طـبـقـه   
اتفاقاتي که در جريان انتخابات اخـيـر     
ــبــــت                        ــحــ ــران رخ داده صــ در ايــ

ممنونم از ناصر کـه دعـوت     . ميکنيم 
من رو پذيرفتـي ، بـراي اولـيـن سـوال              
مــيــخــوام ازتــون ايــن رو بــپــرســـم                    

موضع اتحاديه هـاي کـارگـري ،           :  که
واحدهاي صنفي و در مجموع جنبـش  
کارگري ايران نسبت به انتـخـابـات چـه       

 بود؟
اول با عـرض سـالم بـه          :  ناصر اصغري

شما و خوانندگان نشريه جوانان و تمـام  
ي -مخاطبين اين موضوع ، در وهلـه   

اول بذاريـد در ايـنـجـا مـوضـوعـي را                
مـا چـيـزي بـه عـنـوان             . اصالح کنـيـم     

اتحاديه هاي کارگري به اون مفهـومـي   
که ما در کشورهاي غربي و يـا حـتـي        
کشــورهــاي اطــراف مــثــل تــرکــيــه و             
کشورهاي به اصطالح جهـان سـوم کـه        
يــک ســري اتــحــاديــه هــاي کــارگــري               
مســتــقـــل از دولــت وجـــود داره ،                   

دو تا داشتيم -متاسفانه ، يکي.نداريم 
به اسـم سـنـديـکـاي شـرکـت واحـد يـا                    
اتحاديه کارگران نيشکر هفت تـپـه کـه      

ي -ي مـبــارزه   -در پـروسـه      اونـهـا هـم     
خودشون رو به دولت تحـمـيـل     طوالني

ــعــداً آرام آرام                     ــت ب کــردن ، امــا دول
فعالينشان را اخراج کـرد ، دسـتـگـيـر            

در ايـران    .  گـذاشـت      کرد و تحت فشار
عمالً تشـکـالت کـارگـري بـه صـورت             
سازمان يافته که در غرب و کشورهاي 
ديگر وجود دارد نداريـم امـا مـحـافـل          
کارگري وجود دارد که اتفاقا خيلي هم 
پر قدرت هستند، اعتـصـاب سـازمـان       
ميدهند ودر جريانات کارگـري تـاثـيـر       

حتي بسيار قبل از اينکه  و گذار بودند
انـتــخــابــاتــي صــورت بــگــيــرد ايــنــهــا          

به طور .  حضورشان خيلي ملموس بود
مشخص در اول مـاه مـي هشـتـاد و                 

ده تـا از      (  هشت به فراخوان ده تشکل 
از )  ي کارگـري    -محافل شناخته شده

جمله اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران ،                 
بـه  ...  سنديکاي کارگران شرکت واحـد 

هر حال ده تا از اين نهادهاي شـنـاخـتـه     
شده ، يک فراخوان بسيار مـهـمـي داده      

-ي کارگران نزديک بـه سـه    -شد و همه
ي -چهـار هـزار کـارگـر در پـارک اللـه                
ي -تهران تجمع کردنـد و يـک بـيـانـيـه            

بسيار راديکال را منـتـشـر کـردنـد کـه           
دولت نزديک به صد تا از اين فـعـالـيـن       
رادستگير کرد که به مرور زمان ميشه 

اينهـا تـا     . گفت همشون آزاد شدن فعالً 
. جــايــي هســت کــه مــا خــبــر داريــم                

تشکل هاي کـارگـري ،       ( اتحاديه هاي 
کارگري کـه در حـال حـاضـر           )  محافل

موجود هستند در انتخـابـات شـرکـت       
نکردند و بسيار بي اعتنا از کـنـار آن         

سنديکاي شـرکـت واحـد در        . رد شدند 
يي داد -بيانيه  حول و حوش انتخابات

و گفت که ايـن انـتـخـابـات ربـطـي بـه                 
ي کارگر ايـران نـدارد     -کارگران و طبقه

و هـــر کـــدام از ايـــنـــهـــا ســـر کـــار                     
کـارگـران در وضـعـيـتـي کـه                بيايـنـد،  

هستند بي حقوق تـر خـواهـد مـانـد و            
ضمن اينکه چهـار کـانـديـدايـي کـه از             
صافي شوراي نگهبان گذشته بودنـد ،    
هيچگونه قول و وعده اي بـه کـارگـران        

تغييري در وضعيتشـان     نداده بودن که
کالً ميخواهم بـگـويـم    .  به وجود آورند 

ي کارگر بسيـار قـبـل تـر از           -که طبقه
انتخابات رياست جمهوري اسـالمـي ،     
نسبت به آن بي اعتنا بوده و محافل و   
ــيــم بــه                      ــه داشــت ــي هــم ک ــادهــائ ــه ن
کارگرانشان، به اعضا و مخاطبينشون 
گفتند که به اصطالح ، اين انتـخـابـات    
به کارگران ربطي ندارد و کـارگـران هـم      
در مجموع نسبت به انتخـاب از بـيـن        
 کانديداهاي اعالم شده بي اعتنا بودند

  
من فکر ميـکـنـم کـه       : سعيد ولدبيگي

ي ديـگـري، کـارگـران ايـران          -در بيانيه
خـودرو هـم اعـالم کـردنـد کـه مـا در                    
انتخاباتي شرکت نميکنيم که مـنـافـع      

ي کارگر در اون نـاديـده گـرفـتـه        -طبقه
شده و يک شعار خيلي جـالـب هـم داده        

/ شد که ما نه بد ميـخـوايـم نـه بـدتـر          
اين شـعـار از دو       .  فقط يک دنياي بهتر

يکي ايـنـکـه      . جنبه ، شعار جالبي بود
انتخابات ايران رو انتخابي بـيـن بـد و          

که منعکس کننده    بدتر اعالم ميکرد
ديدگاه مردم نسبت به اين انـتـخـابـات       

ي -بود ودر عين اينکه موضع طـبـقـه     
ي سوم يا بـه    -کارگر را به عنوان جبهه

عنوان خـواسـت اصـلـي مـردم، اعـالم             
کرد که آلترناتيو مـنـاسـب خـودش را           
براي اين وضعيت داردو لزوما از کسي 

بـه  .  در اين انتخابات حمايت نميـکـنـد   
هر حال سوال دوم را ايـنـطـور مـطـرح              

ما خواسـتـه هـاي جـنـبـش           : ميکنم که
کارگري رادر قالب بيانيه و اطـالعـيـه        
وهمچنين رفـتـارهـاي عـمـلـي چـه در                
مراسم اول ماه مي و چه در ارتباط بـا    

اين مطالبات چقدر . وقايع ديگر ديديم
منطبق بـا واقـعـيـت هـاي مـوجـود و                

ي مـردم    -خواسـتـه هـاي امـروز تـوده           
ايران است منظورم اينه که اين بيانيـه،  
اين خواسته ها ، اين گفته ها مـربـوط     
به بخش قشر روشنفکر طـبـقـه کـارگـر        
هست؟ يـا ايـن واقـعـاً خـواسـتـه هـاي                 

و حرف دل تـوده هـاي مـردم و                مردم
زحمتکشاني است که در جامعه وجود 

 دارند؟
شما هم بـه ايـن اشـاره          :  ناصر اصغري 

ــران خــودرو                ــد کــه کــارگــران اي کــردي
اطالعيه داده بودند ، مـن نـخـواسـتـم            
اسامي تشـکـلـهـا را اعـالم کـنـم امـا                 

-ي هماهنگي ، کميته-کميه  باالخره
ي پيگيري و محافل ديگري بـودنـد ،       
شوراي زنان بود وهمين کارگـران ايـران     

ي -خودرو بودند که هر کـدام بـه نـوبـه        
خودشان اطالعيه هـا و بـيـانـيـه هـاي             
مهمي در مورد ايـن انـتـخـايـات داده            
بودند و همه آنها بر محکوميت اون و   

تـاکـيـد     اينکه ربطي به کارگـران نـدارد    
اما اينکه اين بيانيه هايي کـه    .  کردند 

ما ميديم چقدر با وضعيت امـروز بـه       
منطبـق هسـت و خـوانـايـي              اصطالح

دارد به نظر من آنچيزي که اکـنـون در       
ايــــــران مـــــــيـــــــگـــــــذرد ربـــــــط                 

-مبارزات چندين ساله  به  مستقيمي
بـهـتـر اسـت       .  ي کارگران داشـتـه اسـت     

موضوع را اينطور بيان کـنـم کـه اگـر           
جمهوري اسالمي سرنگون شود، و اگر 
جمهوري اسالمي عقب نشيني کنـد ،    
هيچ کس به اندازه کارگر و به اصطالح 

ي -هيچ قشري ، هيچ صنفي به انـدازه   
از )  جنبش کارگري (ي کارگري-طبقه

تمام فشـارهـايـي کـه       .  اين سود نميبرد
درجــامــعــه هســت ، اول از هــمــه بــه                
کارگرها و بـه خـانـواده هـاي کـارگـري             
وارد ميشود و بعد به اصطالح ميـشـه   

به هر حـال اگـر     . گفت صنف هاي ديگر
ما امروز ميبينيم کـه خـواسـت        مثالً

زنداني سياسي آزاد بايد گـردد ، تـوده       
اي شده است و اگـر مـا امـروز مـثـالً                

که جامعه در مقابل خفقان ،   ميبينيم
بـه   آزادي بيان و سانسور و اين مسائـل 

پا خواسته و مبارزه ميکند مـحـصـول    
مبارزات و خواسته هاي طبقه کـارگـر     

اين خواستـه هـا را کـارگـران از             .  است
پانزده سال قبل که کـارگـران     -همان ده 

نفت به خيابان آمدند و دولـت بـا يـک            
وحشت ، و رفتارهاي خاص جـمـهـوري    
اسالمي انها را سـرکـوب کـرد ، بـيـان            
کرده بودند ويا اعتراضات کارگران در   
خاتون آباد کـه هـمـيـن مـطـالـبـات را                 
داشتند و به اصطالح زنـدگـي بـهـتـري          
ميـخـواسـتـنـد کـه شـمـا بـه آن اشـاره                     
کرديد، دنياي بهتري ميخواستـنـد کـه      

پنج نفر -دولت جلوشان ايستاد و چهار
مـنـظــورم ايــن     .  از کـارگــران را کشــت       

هست که کالً وضـعـيـتـي کـه االن در              
ــط                      ــظــر مــن ، رب ــه ن ــران هســت ب اي

ي چنديـن سـالـه      -مستقيمي به مبارزه
. يي که کارگران به پيش برده اند داشته

ي دومي که شـمـا بـه آن اشـاره             -نکته
کرديد اينه هست که باالخره اين تـنـهـا    

ي کارگر ي نيستند -روشنفکران طبقه
، به نظر من حتي اگر بيانـيـه يـي مـي         
بينيم به اسم جمعي از کـارگـران ايـران          
خودرو ، ايـن يـک انـعـکـاسـي از کـل                    

کل کارگران انجـا  . کارگران انجا هست 
هستنـد کـه اعـتـصـابـات را سـازمـان                 

ميدانيم درجايي مثـل ايـران     .  ميدهند
ي در   -خودرو که بزرگتـريـن کـارخـانـه       

نوع خودش در خـاورمـيـانـه هسـت ،              
دولــت . اعــتــراضــات هــمــيــشــه بــوده          

ــخــشــهــاي   )  ســعــي کــرده    ( خــواســتــه  ب
مختلف اين کارخانه را از هم جدا کنـد  
تا کارگران با هم در ارتباط نبـاشـنـد و      
روي محورهاي مـبـارزاتـي مسـلـط و          
متحد نشوند، حـتـي تشـکـلـهـاي زرد           
مثل تشکلـهـاي دولـتـي و شـوراهـاي             
اسالمي کار که در بعضي جاها دولـت  
بــه آنــهــا اجــازه فــعــالــيــت داده ، در                  
مکانهـائـي مـثـل ايـران خـودرو و يـا                  
صنايع مس و يا صنايـع پـتـروشـيـمـي         

مـنـظـورم    .  ونفت اجازه فعاليت نـدارنـد  
دولــت مــيــدانــد کــه         ايــن هســت کــه      

شايد با زبان بخش روشنفکـرش   کارگر
صداي خود را بـه گـوش حـاکـمـيـت و             
جامعـه مـيـرسـانـد امـا کـل جـنـبـش                    
کارگري در ارتبـاط بـا اعـتـراضـات و            
اعــتــصــاب هــا و هــمــچــنــيــن اعــالم             
مـطـالـبـاتـش فـعـال و درگـيـر بـوده و                     
نميتوان اين تمايز را بين روشنفکران و   

کالً اگر در . بدنه طبقه کارگر قائل شد 
غرب ما چيزي به اسم اتحاديه داشـتـه     
باشيم ، تشکل کارگري داشته بـاشـيـم      
که نماينده هايش نسبتـاً روشـنـفـکـران        
جنبش کارگري هستند در ايران بيشتر 

بـوده  ...  به صورت شوراها و مجامع   
که کل کـارگـران درآن دسـت داشـتـنـه               

و حــکــومــت هــم هــمــيــشــه در                  انــد
برخوردها و دستگيريها به صورت فله 
اي و گروهي کارگران را مورد تـعـرض     

در بســيـاري مــوارد      . قـرار داده اســت        
کارگراني را دستگيـر کـرده کـه اصـالً           

و به اصطالح به   شناخته شده نبوده اند
عــنــوان روشــنــفــکــران طــبــقــه کــارگــر          
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مـنـظـورم ايـن       .  شناخته شده نـبـودنـد      
است که وضـعـيـت جـنـبـش کـارگـري               
بسيار پـيـچـيـده تـر از جـنـبـش هـا و                      

 .بخشهاي ديگر جامعه است
  

من فکر ميـکـنـم کـه       : سعيد ولدبيگي
خواسته ها و مطالبات خيلي راديکـال  
و خيلي انساني در اول مـي امسـال ،           

ــارگــر اعــالم             ــي ک . شــد      روز جــهــان
مطالباتي مثل برابري زن و مـرد ، در      
نظر گرفتن حقوق کارگران مهاجر مثل 
کارگران افـغـانـي در ايـران ، در نـظـر                   
گرفتن حقوق کودک و نـه تـنـهـا دفـاع            
کردن از اينها بـلـکـه قـرار گـرفـتـن در                

ي -موضع تهاجمي از طرف طبقه  يک
چهره  محافل و   تمام  کارگر و از طرف

ي جنبش کارگـري  –هاي شناخته شده 
-در اين روز اعالم شد و ديدم که حمله

ي گسترده يي هم به فعالين و شـرکـت       
مـن فـکـر      .  کننـدگـان شـکـل گـرفـت             

ي جنبش کارگري -ميکنم که اين بدنه
هست واين اطالعيه هايي که منـتـشـر    
ميشود حتي خيلي جـلـوتـراز بـخـشـي         

ي مـا کـه در         -روشنفکران جامعـه   از
قالبهايي به اسم حقوق بشرو به هر حال 

ي -دفاع از حقوق و منافع حتي طبـقـه  
کارگر قلم ميزنند و سخنراني ميکنند 

من فکر مـيـکـنـم نـمـايـنـدگـان              . است 
جنبش کـارگـري مـطـالـبـات مـردم را              
خـيــلــي راديـکــال تــر وانسـانــي تــر از                
روشنفکران و چهره هاي شناخـتـه شـده      

ايـن يـکـي از        . ديـگـر بـيـان کـرده انـد               
دستاوردهاي بزرگ جنبش کارگري در   

مـراسـم اول     . سالهاي اخير بـوده اسـت       
ماه مي امسال و مطالباتي کـه در آن      

ي –بيان شد ، فکر ميکنم يک نـقـطـه        
عطفي در مبارزات مردم ايران بـوده و    
نقش به سزايي در خواسته ها و شـکـل     
دادن بــه مــطــالــبــات مــردم ايــران در              
اعتراضات اخيرهم ميشه گفت داشتـه  

 نظر شما چيست؟. است 
به نظر من کارگران در   :  ناصر اصغري 

راه نشان دادند ، شـمـا    ۸۸ اول ماه مي 
اگر به چند سال گـذشـتـه نـگـاه کـنـيـد               

تـا     ۸۳ مثال از سال به طور مشخـص    
ــکــه در                     ــن ــه جــز اي ــران ب ــارگ االن ،ک
اعتصابات مشخصي شـرکـت کـردنـد         
اما اول ماه مي هـا را هـمـيـشـه بـراي             

جمهوري اسالمي به يک معضل اصلي 
تبديل کرده اند که حکومـت اسـالمـي      
نمي دانسته براي مقابله با آن بايـد چـه     

مـبـارزات و خـواسـتـه هـاي             . کار کـنـد  
مردم راديکال تـر شـده تـا امسـال کـه              
شما هم بـه آن اشـاره کـرديـد وبسـيـار                 

امروز مي بينيم در    راديکالتر شده که
خيابان ها همان مطالـبـات فـريـاد زده         

حـقـوق بـرابـر زن و مـرد ،                . مـيـشـود      
کودکان ، آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي ،             
آزادي بيان و کلي از خواسته هايـي کـه     
ما امروز در خيابان ها مي بينيم و از   
طرف مردم مـطـالـبـه مـيـشـود هـمـان              
خواسته هائي است که کارگران در اول   
ماه مه اعـالم کـردنـد و بـه مـردم راه                  
نشان دادند حتي خـود حـکـومـت هـم            

بـه  .  مجبور به اعتراف اين مسئله شـد 
همين دليل هم حکومت هـمـيـشـه در         
تعرضات خود کارگران را در صـف و          
اولويت اول قرار ميدهد چـون مـيـدانـد       
اگـر بـتـوانــد کـارگـران را مـهـار کـنــد                   
قشرهاي ديگر مـعـتـرض جـامـعـه بـه              

مـن  . مراتب راحت تر کنترل مـيـشـونـد    
هم مثل شما فکـر مـيـکـنـم کـارگـران            
بسيار راديکال عمل کرده اند و در اول   
مـه امسـال بـه مـردم راه اعـتـراض و                   

 .مطالبات را نشان دادند
 

ممنون، سـوال بـعـدي       :سعيد ولدبيگي
اين هست که ، واکنش جنبش کارگري 
به اتفاقات اخير چه بوده ؟حـاال خـارج       

ي جامعه ، به -از اينکه کارگران وتوده
و چـرخـهـاي         عنوان قشـر زحـمـتـکـش       

توليدي جامعه در اعتراضات خياباني 
حضور داشتـه انـد و مشـخـصـاً بـدنـه                

،همـيـن    اعتراضات را تشکيل داده اند
محافل کارگري و واحدهاي صنفي که 
شمـا اشـاره کـرديـد تـوانسـتـه انـد کـه                    
اعتراضات خود را در قالب اعتـصـاب   
و يا اشکال ديگر نشان دهند؟اگـر ايـن     
اعتراضات بوده بـه چـه شـکـلـي بـوده             

  است و اگر خير داليل آن چه هست؟
مسـتـقـيـم و غـيـر              خارج ازتبليغـات (

اعــتــقــاد   مســتــقــيــم حــکــومــتــي کــه        
حاال اين جنبش مربوط بـه قشـر        دارد

روشنفکر جـامـعـه بـوده، مـتـعـلـق بـه                
من .  خيابانهاي باالي شهر تهران بوده 

فکر ميکنم اين افرادي که در خيابانها 

، خارج از افراد جامعه ،   حضور دارند
توده زحمتکش و از کارگـرانـي کـه در        
شرايط سخت و بي حقوق ايران زندگـي  

کسـانـي بـودنـد کـه          .  ميکنند نبـودنـد  
زندگيشان به هر حال از نظر اجتمـاعـي   
،اقتصادي وفرهنگي در تنگنا بـوده و    

   )به خيابانها ريخته اند
وقـتـي کـه مـا بـا يـک                : ناصر اصغـري 

حالت تالطم انقالبي روبه رو ميشويم ، 
براي يک مدت ميشه گفت مثالً يکـي 

دو ماه ، کل جامعه شوکـه مـيـشـود       -
وبه نظر من همه چيز از حالـت روتـيـن      

کارگـري کـه تـا        . خودش خارج ميشود
ــردن                    ــاال ب ــراي ب ــروز خــودش را ب دي
دستمزدها و مطالباتـي ايـن چـنـيـنـي           
حاظر ميکرده امروز ناگهان با فضائي 
پر تالطم روبرو ميشود که هـر لـحـظـه       
امکان اتفاقي در آن هست کما ايـنـکـه    

در حـال حـاظـر و          . حکومت فرو بريـزد 
روز پــــس از              ۴۰ -۳۰ پـــس از          

اعتراضات وسيع مردم مي بينيـم کـه     
کارگران هم اعـتـراضـات خـودشـان را            

بـه طــور مشــخــص      .  شـروع کـرده انــد      
نميتوان محافل کارگري و اعتراضـات  
خاصي را نشان کـرد و گـفـت کـه ايـن              
شعارهاي خياباني در آنجا هم سر داده   
شده چرا که جنبش کارگري فونکسيون 
هـاي  خــودش را دارد، اعــتــراضــات             
کــارگــري هــمــيــشــه بــا فــونــکــســيــون           
اعــتــراضــات خــيــابــانــي بــه صــورت            

االن   متشکل فرق کرده مـثـالً هـمـيـن       
به صـورت     جنبش کارگري بتواند  اگر

سازمان يافـتـه و در ابـعـاد وسـيـع بـه                  
خيابان ها بريزد و دستمزدهـاي عـقـب      
افتاده و مطـالـبـات خـودش را اعـالم            
کند حکومت در معرض خـطـر جـدي        

در ايران همه . سقوط قرار خواهد گرفت
پديده ها سياسي هستند، نوع پـوشـش   
مردم ،رفتارهاي اجتماعي و مـحـيـط      

هاي تحصيلي و کـارگـري هـمـگـي بـه           
عنوان فضاي سياسي تلقي ميشوند و   
هر گونه اعتراض هـم بـه عـنـوان جـرم            
هاي سياسي اعالم ميشود و اين نشان 
ميدهد مطالبات صنفي نداريم بـلـکـه    
همان مطالبات صنفي در بـطـن خـود        

بـه عـنـوان مـثــال         .  سـيـاســي هسـتــنـد      
چنانچه کارگـران خـواهـان تـغـيـيـر در              
رياست کارخانه شوند، بال فـاصـلـه بـا         

قـدرت  ( نيروهاي سرکوب حکـومـتـي      
مواجه مي شوند و ايـن    ) سياسي حاکم

مطالبه به عنـوان خـواسـتـي سـيـاسـي            
قلمداد ميشود و به عنوان يک خواست 
ــرار                  ــاســي هــم مــورد تــعــرض ق ســي

من فکرميکنم اعـتـراضـات    . ميگيرد
کارگري و اعـتـصـابـات هـنـوز شـکـل               
نگرفته اما طبـقـه کـارگـر بـه صـورت             
سياسي در اين اعتراضات حضور دارد 
و نمايندگي ميشود اما هنوز در ابعاد 
وسيع نتوانسته خـود را سـازمـانـدهـي          

اما در مورد موضوع ديگر مـن  .  کند
با قدرت تمام ميگم که اينطور نيسـت  

که اين اعتراضات مـربـوط بـه اقشـار           
باالي جامعه باشد و توده هاي پـائـيـن      

من اعتقاد .  در ان نقشي نداشته باشند
دارم اينها کارگران هسـتـنـد، فـرزنـدان          
کارگران و مردم جامعه هستند کـه بـه     
خيابانها ريخته اند و بيشترين سـود را    
از سرنگوني اين حکومت ميبرند حاال 
شايد در اين بين جنبش هائـي بـاشـنـد       
که خودشان را از تـوده طـبـقـه کـارگـر             
ومردم جدا ميـدانـنـد کـه ايـن بـحـثـي               

همچنان که در جواب سوال .ديگر است
قبلي هم گفتم هنوز جنبش کارگري به 
ــن                ــتــه وارد اي ــاف صــورت ســازمــان ي
اعــتــراضــات نشــده امــا اعــتــراضــات         
ــد بــا                     ــوان ــده مــيــت ــري در آيــن ــارگ ک
اعتراضات خيابـانـي و در پـيـونـد بـا               
جنبشهاي زنـان و جـوانـان پـروسـه ي                 

سرنگوني رژيـم را تسـهـيـل کـنـد وبـه                
ــر از شــر جــمــهــوري                اصــطــالح زودت

 .اسالمي خالص شويم
  
  

بـا تـوجـه بـه هـمـيـن              :  سعيد ولدبيگي
مسئله که ما بحث کرديم ، شما آينـده 

ي جنبش کارگري رو در وقايع اخـيـر     -
چگونه ميبينيد؟ آينده اي که ميگم ،   
منظورم پايه هاي عملي سازمـانـدهـي    
ــراض و در                     ــصــاب و اعــت ــک اعــت ي

راههاي رسيدن به مـطـالـبـات      مجموع
مـطـالــبـاتـي کــه       (  پـايـه اي کــارگـران          

همونطـور کـه مـيـبـيـنـيـم ، خـارج از                    
حـق  . مطـالـبـات اجـتـمـاعـي نـيـسـت                 

داشتن تشکل، حق داشتن اتـحـاديـه ،      
حق داشتن آزادي بـيـان ، حـق داشـتـن            
حقوق متناسب با معيارهاي انساني و 
در رابطه بـا اون چـيـزي کـه خـودشـون               

ميليـون تـومـان در         ۱ گفتن ، حد اقل 
چـه هسـت؟ شـمـا پـيـشـروي و                )  مـاه    

پيروزي جنبش کارگـري در مـاهـهـاي         
اخير را در گرو چه ميـبـيـنـيـد ؟ فـکـر            
ميکنيد که استراتژي جنبش کـارگـري   

 در اين وضعيت چه بايد باشه؟
به آماري نگاه ميکـردم   : ناصر اصغري

که از طرف خود نهادهاي حـکـومـتـي       
حـاال چـه  اپــوزيســيـون و چــه جــنــاح                 
احمدي نژادي ها، منتشر کرده بـودنـد     

ي احــمـدي نــژاد شــاهــد         -کـه در دوره     
بيشترين اعتراضات کارگري در ايـران    

ميخوام از اين ، اين نـتـيـجـه     .  بوده ايم 
رو بگـيـرم کـه ايـن هـيـچـگـونـه چشـم                   
اندازي براي بهتر شدن وضع کارگران ،   
وضع زندگي معيشتي کارگران در دور 
ــده                ــژاد دي دوم حــکــومــت احــمــدي ن

در نتيجه جنبش کارگري هم . نميشود 
چــاره اي جـــز راديــکـــال تـــر شـــدن                   

فعالين کارگري بيشتري مجبور  .ندارد
هستند که جلو بياينـد و اعـتـراضـات         
ــد                 ــواهــ ــل خــ ــکــ ــري شــ ــتــ ــشــ ــيــ بــ

تشکلهايئ که تا به حـال وجـود       . گرفت
نداشته بايد شکل بگيرند و در ابـعـاد         

در انـقـالبـات    . وسيع سازماندهي شوند
ايران و يا  ۵۷ کالسيکي مانند انقالب 
مـاهـه      ۸ -۷ انقالب اکتبر در دوره اي 

کــارگــران در اعــتــراضــات شــرکــتــي             
نداشتند اما بـا پـيـش رفـتـن جـنـبـش               
مردمي آنها هم وارد شدند، ميـدونـيـم    
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کـه جـنــبـش کــارگـري بـود وبـه طــور                  
مشخص کارگران نفت بودند که ضربـه 

ي کاري رو زدن و رژيم شاه سـرنـگـون    -
شدودر انقالب اکتبرهم ميدانيم که اول 
سربازها بودن و وضعيت جنگ بود که 
جامعه رو به جنب و جوش آورد وبعدتر 
تشکل هاي کارگري که تـا قـبـل از ان          

آر هـا    -واس  طرفدار مـونشـوويـک هـا      
بودن با بلشويک هـا مـتـحـد شـدنـد و               

مـن  .  انقالب را به پـيـروزي رسـانـدنـد          
شکي ندارم که جـنـبـش کـارگـري االن          
دارد با زيرکي به اصطالح مي سـنـجـه    

ي -که ببينه چه موقع ميتـونـه ضـربـه      
کاري بزنه و من فکر ميکنم که تشکل 
ها و به اصطالح محافل کارگري که تا 
به حال زير زميني کار ميکردنـد بـايـد      
جلو بيايند و علني تر فعالـيـت کـنـنـد        
بايد کارگران بيشتري را خـطـاب قـرار          
دهند و اينکه خودشان را بـا جـنـبـش           
اعتراضي کـه در خـيـابـانـهـا هسـت ،                
جنبش زنان ، جوانان که ما امـروز در      

فعـاالنـه و       خيابانها مي بينيم وبسيار
چشم گيرند هماهنگ کنند و به نوعي 
ميشه گـفـت رهـبـري ايـن جـامـعـه و                   
اعتراضاتي که در ان هست را به دست 
بگيرد و اگر چنين اتفاقي نـيـفـتـه مـن        
فکر ميکنم که باز سر جنبش کارگري 

جنبش کـارگـري     . کاله گذاشته ميشود
بايد بيايد ورهبري اين اعتراضاتي کـه    
هســت را بــه دســت بــگــيــرد و ايــن                   
اعتراضات را به سـرانـجـام مـطـلـوبـي            
براي خودش و کل جامـعـه کـه هـمـون          

 .  برسونه  انقالب سوسياليستي هست
  

سوال بعـدي ايـنـه کـه         :  سعيد ولدبيگي
نقش جنبش کارگـري در اعـتـراضـات         
اخير ، و ظرفيت هاي واقـعـا مـوجـود         
ــبــش در حــال حــاضــر در                      ــن جــن اي
تغييراوضاع سياسي و اجتـمـاعـي چـه       
هست؟ اهرمهايي که جنبش کـارگـري     
در اختيار دارد و توانـايـي هـايـش چـه          
هست؟ و چرا ما فکر ميکنيم که بايـد  
روي جنبش کارگري به عنوان يکـي از    
محورهاي اصلي مـبـارزاتـمـان جـهـت         
رسيدن به خواسته هاي انساني تـاکـيـد    

  کنيم ؟
درجـواب قـبـلـي بـه آن             : ناصر اصغري

اشاره کردم به طـور خـالـصـه ،ايـنـجـا              

ميشود گفت که اگر جنـبـش کـارگـري       
قدرتمـنـدي مـثـال کـارگـران نـفـت کـا                  
مبناي اقتصادي جـمـهـوري اسـالمـي          
هست و يا شرکتي مانند ايران خـودرو    
که يکي از بزرگترين شرکتـهـا در نـوع        
خودش در خاورميانه حداقل هسـت ،      
اگر وارد اعتراضات شوند به نظـر مـن     

ي اعـتـراضـات را در          -ميتوانند وزنـه 
عرض يک روز چنان قوي کـنـنـد کـه ،         
جمهـوري اسـالمـي واقـعـا مـتـالـشـي                

 .شود 
  

منظـورم دقـيـقـا ايـن          :  سعيد ولدبيگي
است که در اعتراضات خياباني که ما 
مشاهده ميکنيم يک بخش عظيمي از 

عـده  . اعتراض جامعه شکل ميگيـرد    
اي ايــن نــظــر را دارنــد کــه هــمــيــن                    
اعتراضات خياباني ميتواند به تنهايي 
پيروز شود و ميتواند بـه تـنـهـايـي بـه             

. تحولي که مـد نـظـرش هسـت بـرسـد            
تعداد ديگري هـم اعـتـقـاد دارنـد ايـن             
ــارزات               مـــبـــارزات بـــايـــد وارد مـــبـ

شــود و اعــتــصــابــات و                  کــارگــري  
بايد در کارخانه ها شـکـل      اعتراضات

نقـش ايـن دوشـکـل اعـتـراض            .بگيرد 
اعـتـراضـات      اعتراضات خياباني و  (  

در کنار هـم اسـت     )  در جنبش کارگري
يا در مقابل هم و در مـجـمـوع چـطـور        
بايد از اين وضعيت بهترين نـتـيـجـه را       

 گرفت؟
 

بـبـيـنـيـد اعـتـراضـات           :  ناصر اصغـري 
وقــتــي وارد ايــن مــرحلــه مــيــشــود ،             
معموال جامعه چشمش بـه کـارگـرهـا         

جامعه اينطور نيست کـه مـثـال        .  ست
کسي بياد ، فرضا يـک جـوان بـيـسـت            
ساله اي يا يک زن خانه داري به خيابـان  
بيايد و سينه اش را جلوي گلولـه سـپـر      
کند بدون اينکه خواسته اي داشته باشد 
اين حضور مردم در خيابانها در بـطـن       
خود اعالمي به همه جنبشها و اقشـار  
جامعه و کارگها هم هست که ما وارد 
خيابان شـده ايـم شـمـا هـم بـايـد وارد                    

جنبش کارگري اگر وارد مـيـدان   . شويد
شود به اين شکل نيست کـه بـگـوئـيـم          
تعدادي از مردم اعتراض کرده اند و با 
شـيـوه هـاي سـرکـوب و ضـد شــورش                 

. امکان ساکت کردن آنـهـا وجـود دارد       

معموال فعالين کارگري و مـعـتـمـديـن      
آنها هستند که فراخوان ميدهنـد و بـه       
خيابان ميايند و توده کارگر را هـم بـه       
دنبال خودشان ميکشند و علي العموم 
، اومدن کارگرها به خيابان ، بـه نـظـر          

ي شکل گـيـري تشـکـالت       -من پروسه
شوراهاي کارگري ،مجامـع عـمـومـي       
کارگرها را تسهيل ميکند و بـه نـظـر          
من همانطور که گفتم نقـشـش خـيـلـي        

اول از هـر چـيـزي خـود             .  مهم ميشود
جامعه اعالم ميکنه که اگر کارگران به 
ميدان بيايـنـد رهـبـري جـنـبـش را در                

به ياد  ۵۷ در سال .دست خواهند گرفت
داريم ،شما احتـمـاال جـوان تـر از ايـن              

... باشيد که به خاطـر داشـتـه بـاشـيـد          
کارگرها وارد ميدان شدند، مـردم هـم       

کارگر نفت ما، رهـبـر     " آمدند و گفتند 
اين يعني اينکه کارگرها " سر سخت ما

وارد مــيــدان شــونــد و کــار را تــمــام                 
در همين ماهـهـاي قـبـل از ايـن            .کنند

اعتـراضـات هـم هـرزمـان اعـتـراضـي               
شکل ميگرفت مردم شعار ميدادند که 
کــارگــرهــا کــجــائــيــد؟ و ايــن بــه ايــن              
معنيسـت کـه در اتـحـاد بـا جـنـبـش                   
کارگري است که امکان ضربه زدن بـه      
جمهوري اسالمي به شکل جدي امکان 

به نظر من در حـال حـاظـر          .  پذير است
کارگر اگر نقش خودش را به عنوان   هم

رهبر جامعه ايفا کند و اعالم کنـد کـه     
مـــن در دور آيـــنــــده در دولــــت                        
آينده،حکومت آينده و جـامـعـه آيـنـده          
سهم و جايگاه خودم را مـيـخـواهـم بـه        
نظرم جمعيت بيشتري وارد اعتراضات 
مـيـشـونـد، جـنـبـش هــا راديـکـال تــر                  
ميشود و به نظر من آن بخشي هم کـه    
اعالم ميکند مردم در دفاع از موسوي 
و کروبي و اپوزيسيـون حـکـومـتـي بـه           
ميدان مي آيند را کنـار خـواهـد زد و          

مرگ بر جـمـهـوري      " مستقيم ميگويد 
مــرگ بــر بــورژوازي         "  ،    "  اســالمــي 

واعالم ميکند کـه مـا حـکـومـتـي                " 
انساني ميخواهيم که در ان منافع کل 
جامعه را نمايندگي ميکنـد و طـبـقـه         
کارگررا به رسميت ميشناسد و کارگـر  
در ان به عنوان انسان مـحـتـرم شـمـرده        

ــا     .  مــيــشــود  جــنــبــش   [ اگــر کــارگــره
وارد عرصه مبارزات شود ، ]  کارگري

نقش اعتراضات کنوني که در خيابانها 
هست ،تغيير خواهد کرد و کل جامعه 

 .را به تحرک ميکشاند

  
بــراي ســوال آخــر      :  ســعــيــد ولــدبــيــگــي   

نقـشـي کـه احـزاب ، سـازمـانـهـا ،                     ،
ــپ،                   ــاي چـ ــره هـ ــيـــن و چـــهـ فـــعـــالـ
سوسياليستي و کمونيسـتـي ايـران در        
جنبش کارگري ايران دارند چه هسـت؟    
ما هميشـه در طـول تـاريـخ سـيـاسـي                
ميبينيم که ريشه هاي سياسي يا ريشه 
هـاي مــبــارزاتـي ايــن سـازمــانــهــا در              

جـنــبـشــهـاي کـارگــري يــا درون              درون
در حـال    .  کارخانجات صنعتي هست   

حاظر نقش جنبش چپ ايران ،فعـالـيـن    
سوسياليستي و کمونيستي در اتفاقات 
اخير ايران چقدر بوده ، به خصـوص در    
شکل گيري و سـازمـانـدهـي جـنـبـش              

 کارگري سالهاي اخير ؟
  

-اجـازه بـديـد در بـاره          :  ناصر اصغـري 
خود جنبش کارگري و نقش احزاب   ي

و يا سازمانهايي که ادعاي نماينـدگـي   
کارگـران رو مـيـکـنـنـد و يـا بـرنـامـه                     
هايشان که برنامه هاي کارگري هسـت  

ببينيد درجامعه يي مـثـل   .  حرف بزنم 
ايـران کـه حـق حـرف زدن از حـزب و                     
حزبيت بسيار خطرناک است وضـعـيـت    

در همين اتـفـاقـات آقـاي         ... فرق دارد 
موسوي قصد داشت حزب خـودش را      
تشکيل دهد که شـريـعـتـمـداري گـفـت          
شـمـا را مـيـکــشـيـم اگـر ايــن کـار را                      

حاال چه رسد به اينکه کـارگـر     . بکنيد 
به عنوان مثال بيايد و رسما اعالم کند 
من عضو حزب کمونيست کـارگـري و     
يا هر حزب و سـازمـان چـپ کـارگـري            
هستم که قصد دارد رژيم را ساقط کند 

در چنين .در واقع اين امکانپذير نيست
شرايطي ما نميتوانيم از لحاظ آمار و   
ارقام اعالم کنيم که به عنوان مثال چه 
تعداد از کارگران به کدام حزب و جريان 
سياسي تـعـلـق دارنـد و نـفـوذ عـددي                
احزاب را نميتوان شمرد، امـا بـاالخـره      
اين شعاري که کارگرها ميدن با فرضـاً  
شعارهايي که فالن حزب ، فالن جريـان  
دارد ويا برنامه يـي کـه دارد ، چـقـدر             
نزديک است ؟ بـه نـظـر مـن بـهـتـريـن                   
پارامتر مـا ايـنـجـا مـيـتـوانـد هـمـان                   

ي کارگران در اول -اعتراضات و بيانيه
-شما اگر به اين بيانيـه . ماه مي باشد 

قطعنامه نگاه کنيد ، مي بـيـنـيـد کـه        
فعالين کارگري ، کساني که کارگران را 
سازمان ميدهند ، اعـتـراضـاتشـون را       

ســازمــان مــيــدهــنــد؛تشــکــالتشــان را        
سازمان ميدهند ، يک بيانيه يي صادر 
کردند که خط به خط ميتوانيم ببينيـم  
که جنبش کمونيسـم کـارگـري تسـلـط          

ي کارگر دارد و به نظر -کامل بر طبقه
من احزاب را به ايـن شـکـل مـيـشـود             
اندازه گرفت که چقدر تاثير بر کارگرها 

در جمهوري اسالمي کارگر .داشته اند 
اجازه نـداشـتـه کـه تشـکـل خـودش را                
داشتـه بـاشـد ، اجـازه نـداشـتـه حـزب                   
خودش رو داشـتـه بـاشـه حـتـي اجـازه                

ي خودش را منتشر -نداشته که نشريه
کند و حتي به مسائلي ماننـد ايـمـنـي       
کار و دستمزدها و تسليت وتبريـک بـه     

در چنين جامـعـه اي     .همکاران بپردازد
ــم مــحــدود                ابــزارهــايــي کــه مــا داري

اينترنت وتلويزيون هاي ماهواره اي   به
هـم پـارازيـت هـاي فـراوان               بوده که ان

داشته ،و فشارهاي متعددي از طـرف      
کمپاني ها رو تحمل کرده ولي باز ما با 
اين همه مي بينيم که جنبش کـارگـري   

تاثير مستقـيـم چـپ        به نظر من تحت
بوده و ايـن را ايـنـطـور مـيـشـه انـدازه                 

من بسيار مطمئنم که چنانچـه  .  گرفت
مقداروضعيت راديکال تر شـود،و     يک

عقب نشيني بـيـشـتـري بـه جـمـهـوري             
که من مطمئنم (اسالمي تحميل شود 

خوانندگان نشريه ميدانند که اين عقب 
و چــنـانــچــه    ) نشـيــنـيــهـا شــروع شــده           

جـنـبـش     و خواستها راديـکـالـتـر شـود         
کارگري به خيابان بيايد به نظر من آرام 
آرام ميبينيد که سـتـادهـاي احـزاب ،           
احزاب چپ کمونيستي بـه خـيـابـانـهـا           
ميايند و کارگرها صف بـنـدي حـزبـي         
خودشان را اعالم ميکنند و ميگويند 

در چـنـيـن      . عضو کدام حـزب هسـتـنـد      
نـفـوذ احـزاب چـپ          شرايطـي مـيـشـود      

کمونيستي را بين کارگران مـيـتـوانـيـم      
االن همچنانکه گـفـتـم بـا ايـن          . ببينيم 

وضعيت خفقـانـي کـه هسـت و حـتـي               
کـارگـر نـمــيـتـوانــد بــه هـمــکـارش در                 
نشرياتش تبـريـک و تسـلـيـت بـگـويـد               

عضو )چند نفر(نميشود گفت که چقدر 
فالن حزب هستن يا نيستن؟ اميـدوارم  

 .که جواب سوال شما بوده باشه 
 
ناصر عزيز ممنونم که شرکت کرديد و  

 اميدوارم که در بـحـثـهـاي بـعـدي هـم               
 .بتونيم در خدمت شما باشيم 
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مطلب زير از سلسله گفتارهاي روزانـه    
 ۱۲ حميد تقوائي است که  در تـاريـخ       

از کانال جديد پـخـش شـده         ۸۸ مرداد 
اين گفتار توسط نازيال صادقـي  .  است

پياده شده و اول بار در نشـريـه جـوانـان       
مــنــتــشــر شــده         ۴۱۴ کــمــونــيــســت      

 ک.ج.است
 

با سالم و درود به شـمـا مـردم آزاده و            
 مبارز

چـه     ،به تحوالت چند روز اخير  نگاهي
آنچه که در خيابانها اتفاق ميافتد و با 
قــدرت پــيــش مــيــرود، و چــه درهــم               
ريـخـتـگـي صـفــوف حـکـومـت نشــان               
ميدهد که انقالب مـا مـردم دارد بـه            

ــي            ــري مـ ــاالتـ ــل بـ ــراحـ ــد و         مـ رسـ
هاي بزرگـتـر و دسـتـاوردهـاي           پيشروي

هر روز سـيـر صـعـودي           . بيشتري دارد
منظورم . مبارزات را ميتوانيد ببينيد

از سير صعودي فقط اين نيست کـه از    
کـه اعـتـراض            تعداد کساني  نظر کمي

ميکنند بـيـشـتـر مـيـشـود يـا تـعـداد                 
جمعيت در خيابانـهـا بـاالتـر مـيـرود،           
بلکه اساساً از نظر مضمون مبـارزات،  
شعارها و خـواسـتـهـايـي  کـه مـطـرح                 
ميشود و بخصـوص آن تصـويـري کـه           
شمـا مـردم از پـيـروزي مـقـابـل خـود                   

که مـيـخـواهـيـد        ميگذاريد و آن هدفي
به آن دست پيدا کنيد، انقالب عـمـيـق      

 .  تر و غني تر ميشود
از نـظـر رشـد کـمـي مـي بـيـنـيـم کـه                       

مبارزات دارد به شهرستانـهـا کشـيـده       
از جـملـه ديـروز در مـراسـم              .  ميشـود 

چهلم ندا و بـزرگ داشـت بسـيـاري از               
کسانيکه در اين دوره بـه خـاک وخـون            
غلطيدند ايـن فـقـط تـهـران نـبـود کـه                   
بپاخواست و اعـتـراضـاتـش را اعـالم              
کرد، حتـي فـقـط  بـه شـهـرهـايـي کـه                    
هميشه اسم آنهارا مي شنـيـديـم مـثـل        
شـيـراز و اصــفـهـان و غــيـره مـحــدود                 
نماند، بلکه شـهـرهـايـي مـثـل رشـت،              
بيرجند، و خـيـلـي از شـهـرسـتـانـهـاي                  

امـا  .  ديگر هم به اين حرکت پيوستـنـد  

همانطور که گفتم جنبه مـهـمـتـر رشـد        
اعـتــراضـات را شــمــا مــيـتــوانـيــد در              
شعارها ببينيد، شعارهايـي کـه مـردم        
در خيابانـهـا مـيـدهـنـد، در شـعـارهـا                

" شب انـقـالب  " صحبت از انقالب بود، 
و يا قيام و يا شعارهايي که علـيـه کـل      

جمـهـوري اسـالمـي داده مـيـشـد، در                
کنار شعار مرگ بر ديکتاتور و مـرگ      

واقعيت ديـگـري     .  بر خامنه اي و غيره
توان به آن اشاره کـرد روحـيـه و           که مي

اعتماد بنفس و در واقـع قـدرتـي سـت         
که مردم از خود نشان مـيـدهـنـد و در         
سير مبارزات جاري کـامـالً مشـهـود         

جامعه و بويژه جوانان  همچنـان  .  است
با روحيه اي  تعرضي و  سرسخت  در     
مقابـل حـکـومـت ايسـتـاده انـد و بـا                    
نيروهاي سرکوبگر حـکـومـت درگـيـر          

در مـقـابـل وقـتـي بـه صـف              . ميشوند
حـکـومـتـي هـا، نـگـاه                  دشمن، يعنـي 

کنيم مي بينيم هر روز  مستاصـل   مي
تر و درهم ريخته تر ميشوند، دسـت و    
پاي يکديگر را لگد ميکنند، تاکتيک 
هايشـان را گـم مـيـکـنـنـد، از فـرداي                   
خودشان خبر ندارند و حتي با زباني بـا  
يکديگر صحبت ميکنند که حتـي تـا     

مـثـالً   .  ماه قبل قابل تصور نـبـود     يک
ــات                  ــنــاي ــمــي االن از ج ــاب خــات جــن

گـويـد،      حکومت در زندانها سخن مـي 
خود ايشان وقتي رئيس جمهور بود از   
اين جنايتها کـم نشـده بـود، قـتـلـهـاي              
زنجيره اي و سرکـوب دانشـجـويـان در         

يـا در دوره جـنـاب          .  تير و غـيـره       ۱۸ 
موسوي که هزاران زنـدانـي بـه جـوخـه            

امروز ايـنـهـا      .  هاي اعدام سپرده شدند
رانده شـده انـد کـه نـاگـزيـر از                 به جايي

جــنــايــتــهــاي جــمــهــوري اســالمــي در          
هـمـيـنـطـور      .  زندانها صحبت ميکنند

فتواهايي کـه عـلـيـه خـامـنـه اي داده                
ميشود، دعواهايي که حـتـي خـامـنـه        

نـژاد بـا يـکـديـگـر دارنـد،               اي و احمدي
مجموعه اينها نشانگـر صـفـوف بـهـم          

اگر ناظري ايـن    .  ريخته حکومت است
شرايط را تحت نظر قـرار دهـد، فـرض        
کنيد يک تحليلـگـر سـيـاسـي حـوادث           

کـنـد         هفته اخير ايران را بـررسـي     شش
بسرعت اين نتيجـه گـيـري را خـواهـد            

خـرداد     ۲۲ کـه از          کرد که يک حرکتي
شروع شد االن ابعاد بسيار وسيع پـيـدا   

اوالً نشــان داده شــده کــه ايــن               کــرده،
حرکت ديگر عقب نـمـي نشـيـنـد، آرام          

شود و عزم جـزم کـرده کـه پـيـروز               نمي
ثــانــيــاً در بــرابــر ايــن حــرکــت             .  شــود

حکومت نشان داده که ابـزار چـنـدانـي         
. ندارد، مسـتـاصـل و درمـانـده اسـت            

ثالثاً حرکت مردم بـر عـلـيـه کـل ايـن               
حکومت است، براي جارو کردن نـظـام     

به روايت ديـگـر   .  جمهوري اسالميست
ما با يک انقالب عظيم در ايران روبـرو    
هستيم و  امروز نه تـنـهـا بسـيـاري از            
صاحب نظران سياسي بلکه  بسـيـاري       

از  هـا در ايــران و در خــارج              از رســانـه   
کشور به اين واقعيت اذعان دارند  کـه    
جنبش جاري انقالبي است عليه نـظـام     

بـنـظـر مـن هـيـچ           .  جمهوري اسـالمـي    
ترديدي در ايـن نـيـسـت و ايـن امـروز               

به غير از آن نـيـروهـايـي     . واقعيت است

کـه مـنــفـعــت خــاصـي در بشــکـســت               
کشاندن مردم دارند، نيروهاي سياسـي  

که باالخره حـقـيـقـت را           صادق کساني
بينند و آن را به زبـان مـيـاورنـد بـه           مي

اين نتيجه رسيدند که اين يـک انـقـالب      
است، يک جنبش عـظـيـم تـوده ايسـت          

 .عليه حکومت جمهوري اسالمي
که مشخصاً مـيـخـواهـم بـه آن            سوالي

بپردازم اين است که جمهوري اسالمـي  
چه مانورهايي مـيـتـوانـد بـدهـد؟ چـه              
امکـانـاتـي و چـه راهـهـايـي دارد کـه                   
بتواند اميدوار باشد به آن وسيله عـمـر     

ماه طوالني تر کند يـا     ششخودش را 
ايـن  .  نظامش را حفظ کند و نگاه دارد

تالش براي نجات نظام بطـور فـعـال از        
جانب دار ودسـتـه اي حـکـومـتـي در                 
پيش گرفته شده و االن مشغول همـيـن   
نوع برخوردهـا بـا جـنـبـش مـا مـردم                

در عين حال مـا وظـيـفـه         ولي.  هستند
داريم بـنـشـيـنـيـم و حـرکـت دشـمـن و                   
تاکتيک هاي دشمن و سيـاسـت هـايـي       
را که ممکن است در پيش بـگـيـرد را        

کنيم براي اينکـه راه خـودمـان          بررسي
را روشن تر تشخيص بدهيم و بتـوانـيـم    

گـفـتـم کـه ايـن بـر             .  آنهارا خنثي کنيـم 
همه مسلم است که اين انقـالبـي اسـت      

اينرا همه از خامنـه اي    . عليه کل نظام
تا موسوي تا بـقـيـه دارو دسـتـه هـاي             
حکومتي هم متوجه شدنـد، فـهـمـيـده        
اند رفتني هستنـد و مسـالـه  خـيـلـي               
عاجل و فوري و مبرم شان و تالششـان  
اين است که چگونه نـظـام را در بـرابـر           

 . انقالب ما مردم نجات دهند
جمهوري اسالمي اساساً بـراي نـجـات        

راه دارد کــه ايــنــهــا مــي              دوخــودش   
از اين دو راه يا ترکيبـي    توانند به يکي

شـيـوه اول     .  از اين دو راه متوسل شوند
رودررويي مستقيـم بـا مـبـارزه مـردم            

خـرداد     ۲۲ کاري که از بـعـد از       .  است
ــي          ــعــن ــد، ي ــروهــاي         شــروع کــردن ــي ن

،    ســرکــوبــگــر، نــيــروهــاي انــتــظــامــي        
، لباس شخصي، قمه کشـان و     بسيجي

آدم کش هايشان را به خيابانها بريزنـد،  
در خيابان ها بکشند، بازداشت کننـد،  
وحشـيــانــه و کشــان کشــان بــه داخــل              
ماشينـهـاي سـپـاه پـاسـداران و غـيـره                 
بـيــنــدازنـد، مــجــروحـيــن را از تــخــت              
بيمارستان هـا بـه زيـر بـکـشـنـد و بـه                   
زنـدان هــا بــبــرنـد و وحشـيــانــه تــريــن                
شکنجـه هـا و رفـتـارهـايـي کـه فـکـر                    

کنم در تاريخ چنـد ده سـالـه اخـيـر             مي
دنيا الاقل از زمان هيتلر تا امروز بـي    
سـابــقــه بــوده اسـت بــه ســر زنـدانــيــان                
بياورند و به اين ترتيب اميدوار باشنـد  
که مردم را مـي تـرسـانـنـد، مـرعـوب            

  يـعـنـي    . ميکنند و درهم مي شکـنـنـد   
همان تاکتيک سرکوب و مقـابلـه رودر     

شـش  در عـرض      .  رو با مـبـارزه مـردم     
هفته گدشته  اساساً اين تاکتيک جنـاح   

.  احمدي نژاد بـوده اسـت         -خامنه اي 
در ابتدا خيلي هم رجز خوانـي کـردنـد،      
در نماز جـمـعـه بـعـد از بـيـسـت و دو                   
خرداد خامـنـه اي خـط و نشـانـهـايـي                
کشيد و گفت فکر نکنيد که ما عقـب  

کـنـيـم،       مي نشينيم، ما مـقـابلـه مـي        
ابتدا به مردم گفتـنـد اراذل و اوبـاش،          
گفتند اغتشـاش گـر، گـفـتـنـد ايـنـهـا                
توطئه آمريکا و انگليس و غيره اسـت  

نـدا در يـک چـنـيـن            .  و سرکوب کردنـد 
دوره اي کشته شد و بسياري از نـداهـا       

که اسامي آنـهـا را امـروز تـک             کساني
تک اعالم ميکـنـنـد و جسـدهـا را بـه               
خانوادها تـحـويـل مـيـدهـنـد، اسـاسـاً              

. قرباني اين يورش وحشيـانـه هسـتـنـد       
حکومت روي ايـن خـط بـود و فـکـر                  
ميکرد مـي زنـد، مـي بـنـدد و مـي                    
ترساند، و بعد از يک يا دو هفتـه تـمـام      

بــه هـمـيــن خـاطـر بـود کــه              .  مـيـشـود   
احمدي نژاد به خودش جرات داد که به 
مردم بـگـويـد خـس و خـاشـاک، فـکـر                 
ميکرد اينها را کنار ميزند و بسرعـت  

و نه تنها آنها، بسـيـاري     .  تمام ميشود
از ناظرين سياسي در دنـيـا، دولـتـهـا،          
رســانــه هــا و صــاحــب نــظــران فــکــر                

و .  ميکردند اين حرکت تمام مـيـشـود   
خرداد گفـت   ۲۲ حزب ما البته قبل از 

مـردم بـلـنـد       .   که اين يک انقالب است
شــده انــد کــه جــمــهــوري اســالمــي را             
بيندازند و همين حقيـقـت روز بـه روز          

در نتـيـجـه    .  بيشتر خودش را نشان داد
حکومت نـتـوانسـت بـطـور خـطـي آن                

ــد              ــده ــک را ادامــه ب ــي ــت ــاک ــي   .  ت حــت
نتوانستند آنـطـور کـه مـدعـي بـودنـد              

ــد                  ــن ــزن ــل ب ــاب ــاح مــق ــه جــن . دســت ب
نتوانستند آنهارا بـازداشـت و سـاکـت           

پـرونـده هـايشـان را سـاخـتـنـد،               .  کنند
اتـهــام هــايشـان را زدنــد، اتــهـامــاتــي             

جـنـاح         اينـکـه ايـنـهـا، يـعـنـي              مانند
مـوسـوي مـيـخـواهـنــد           -رفسـنـجـانـي    

 پيشروی ھای انقالب و آخرين تقالھای حکومت

 حمید تقوائی

 14ادامه صفحه  



براندازي نرم بکنند، يا اينهـا يـک نـوع        
انقالب مخملي ميخواهـنـد بـکـنـنـد،         
توطئـه گـرنـد، بـيـگـانـگـان پشـتـشـان                  
هستند و از اينگونه پرونده سـازيـهـا و      

نتوانستند هيچکدام از     ولي.  تبليغات
کنند و بـاالخـره         اين تهديدها را عملي

بريزند و اينها را بازداشت کـنـنـد و يـا         
طوري محدودشان کنند که ديگر آنهـا  
هم ساکت بشوند و تمکين کننـد و يـا       

نـه بـخـاطـر ايـنـکــه           .  بـيـطـرف بشـونـد       
خيلي محکـم    موسوي و يا رفسنجاني

در برابرشان ايستـادنـد بـلـکـه بـخـاطـر             
اينکه ما مردم خيلـي مـحـکـم ظـاهـر           
شديم و حرکت انـقـالبـي مـردم طـوري          
پيش رفت که حکومت حتي نتوانست 
جناح مخالف را تصفيه کند و از سـر        
راهش بردارد چه برسد به اينکـه مـردم     

ايـن  .  را مرعوب کند و به خانه بفرستد
تاکتيک سرکوب و مقابله رو در رو نـه    

نداد بلکه بسرعت معـلـوم     تنها جوابي
شد که عليـه حـکـومـتـي هـا نـتـيـجـه                 
معکوس ببار مياورد و تبديل به ضـد  

هر جنايتي که ايـنـهـا    .  خودش ميشود
مـيـکــنـنـد هـر گــزارشـي کــه از درون                  
زندانها ميايـد، هـر فـردي را کـه آزاد               
ميکنند و خبر از اين ميدهد که درون   
دخـمـه هـاي جــمـهــوري اسـالمــي چــه               

گذرد، به موج جديدي از اعـتـراض    مي
تبديل ميشود ، تبديل ميشود به يـک    
پرچم، مطالبه و فريادي بلندتري عليـه  

بـــا مـــراســـم    .  جــمـــهـــوري اســـالمـــي     
خاکسپاري و مراسم چـهـلـم و کـالً بـا              
خبرهايي که فوراً روي سايتها و رسانـه  

، تـرانـه        ها مـيـرود، سـهـراب اعـرابـي            
موسوي و االن نزديک هشتـاد و خـرده       

کــه الــبــتــه کشــتــه         -اي اســم هســت        
شدگان خيلي بيشتر از اينـهـا هسـتـنـد        

اينهـا شـنـاسـايـي شـده هسـتـنـد،                  ولي
ليست شان هسـت، اسـم شـان هسـت،           
عکس شان هست  و اکثريت قريب بـه    
اتفاقشان جواناني هسـتـنـد هـمـسـن و           

با انتشار هر اسمي خشـم و      –سال ندا 
تعرض مردم بيشتر ميشود و مـبـارزه     

نفس اينکه جـامـعـه      .  وسيعتر ميشود
ــتــهــاي                 ــر ايــن جــنــاي ــدا در بــراب شــدي
حکومت عکس العمل نشان داد و از       

ميکشـم مـيـکـشـم        " همان اول با شعار 

بـه خـيـابـان آمـد؛          "  آنکه بـرادرم کشـت    
جـا نـزد،           نترسيد، کسـي     اينکه کسي

و جـور نـکـرد،              خودش را جمـع   کسي
نشانه آن بود که جامعه مرعوب نشـده  
بلکه برعکس هر جنـايـت انـجـام شـده          
توسط جمهوري اسالمي تبديل به يـک  
موج اعتراضي جديد عليه حـکـومـت      

مـردم راديــکــالــتــر شــدنــد،       .  مـيــشــود 
صداي اعتراضشان بلندتـر شـد و ايـن          
ــه عــنــوان يــک                 حــکــومــت کــامــالً ب

. حکومت جاني و خونريز شناخته شـد 
به اسـم    " از شعارهاي ديروز مردم   يکي

" سال فقـط جـنـايـت        دين و مذهب سي
و اين اتـفـاقـات      !  سي سال جنايت.  بود

اخير فقط ماهيت حکومتـي را نشـان       
دهـه بـه        سـه ميدهد که در تـمـام ايـن          

ارتکاب  همين نوع جنايـات مشـغـول      
اينطور نيست که فـقـط در       .  بوده است

همين ماه هاي اخـيـر ايـن هـا بـه ايـن                 
جنايتها دست زدند بلکه شکنجه ها و 
بازداشت هاي بي در و پيکـر و افسـار       
گسيخته، کشتار در زنـدانـهـا، ايـنـهـا             

دهـه اسـت      سه.  هيچکدام جديد نيست
که حکومت مشغول همين کـار اسـت       

دهـه فـقـط         سـه " و مردم هم دارنـد بـه         
 .اعتراض ميکنند" جنايت

اينها همه از نـتـايـج سـيـاسـي شـلـيـک                
ايـن تـاکـتـيـک بـه           .  رودرو به مردم بود

نه به اين معنـا  . عکس خود منجر شد
که حکومت از نظر نظـامـي شـکـسـت        

و تاکتيکـي    خورده يا هنوز از نظر فني
توانـد فـردا بـيـايـد و مـردم را بـه                     نمي

مسلسل ببندد، هـنـوز ايـن قـدرت را             
ميداند که  بعد از آن اتفـاق،    دارد، ولي

تـوانـد خـودش را در           روز نمي دوحتي 
ــگــاه دارد و بســرعــت                  حــکــومــت ن
تــعــرضــش بــه عــکــس خــود تــبــديــل            

کـنـد، هـر         هر جنايتي که مي.  ميشود
  کند، هر کسـي  شليکي که به مردم مي

که در زندان جـان خـودش را از دسـت            
کـه بـي دلـيـل               ميدهد، يـا هـر کسـي       

بازداشت ميشود همه تبديل مـيـشـود    
به پرچمي، به زمينه اي، به يک عرصـه  
اي براي گسترش مبارزات مردم عليـه  

حکومـت  .  کل اين حکومت جنايتکار
اينرا فهميده که اين جـنـگ را از نـظـر           

. ســيــاســي فــي الــحــال بــاخــتــه اســت            

تاکتيک رو در رويي مستقيم بـا مـردم     
و ســرکـوب مسـتــقـيــم مــردم تــوســط             

. جمهوري اسالمي ديگر خـنـثـي شـده        
هنوز ممکن است مثل همه حکومـت  
هاي درحـال سـقـوط، مـانـنـد حـيـوان                 
وحشي که در سه کنج گير افـتـاده، بـه        
  هر جاي ممکن چـنـگ بـيـنـدازد ولـي          
اين آخرين تالش هايش خواهـد بـود و       

دانـنـد کـه مـنـجـر بـه               خودشان هم مي
سقوطشان ميشـود، و بـا سـرکـوب و             
شليک کردن به مردم فقط  سـقـوطشـان    

بنابرين اين راه اول     . را تسريع ميکنند
که در بـرابـر حـکـومـت بـود، تـا حـد                     
زيادي خـنـثـي شـده و راه نـجـات ايـن                  
حکومت نيست، فقط مرگش را جـلـو     

اين را از جنـاح غـالـب      .  خواهد اندخت
تا جـنـاح مـغـلـوب، از خـامـنـه اي و                   

و موسوي و   احمدي نژاد تا رفسنجاني
دانـنـد کـه         ايـن را مـي            کروبي همگـي 

شليک به مردم فـقـط مـيـتـوانـد مـرگ            
 .حکومت را به جلو بيندازد

ين راه ديگري برايشان ميمـانـد و     ابنابر
کـنـنـد          آن راه دوم اين هست که سـعـي    

مبارزه مردم را، اين جنبش انقالبي را   
محدود کنند و منحـرف کـنـنـد و در           

. چهارچوب حفظ نظام نگاهـش دارنـد    
اين جنبه سياسي تالشهاي حـکـومـت      
است که هم در داخـل ايـران و هـم در                
ــيــش                     ــران دارد ايــن را پ خــارج از اي

در عـمـلـي کـردن ايـن راه دوم              .  ميبرد
  موسوي و جناح مغلوب نقش اساسـي 

اين شـيـوه نـجـات نـظـام شـيـوه               .  دارند
بتـوانـد آنـرا پـيـش            ايست که اگر کسي

.  ببـرد مـوسـوي و رفسـنـجـانـي اسـت                
اينها صريحاً اين را گفتند کـه حـرکـت      
ما در چهار چـوب نـظـام اسـت، آقـاي            
مــوســوي اعــالم کــرده اســت کــه مــا              
مـيـخــواهـيـم در چـهــار چـوب قـانــون                 

برگرديم به دوره خميني و علناً   اساسي
اعالم کرد که ما در چهـارچـوب نـظـام       

کنيـم و کسـانـيـکـه عـلـيـه                مبارزه مي
نظامند با ما نيسـتـنـد و از ايـن نـوع              

درواقع ميليونها مـردم    يعني.  شعارها
چـون  .  ايران ديگر بـا ايشـان نـيـسـتـنـد           

مبارزه مردم، هـمـيـن مـبـارزه اي کـه               
االن در خيابانها هسـت خـيـلـي روشـن          

. سال جنايت اسـت     است که  عليه سي
. عليه کل جمهوري اسالميـسـت    يعني
در هر حال تالش هاي دوم از ايـن        ولي

اسـاسـاً از     .  گـيـرد     طريـق صـورت مـي       

طريق جـنـاح مـغـلـوب در حـکـومـت                 
.    جـنـاح مـوسـوي رفسـنـجـانـي                يعني

ايــنــهــا در خــارج کشــور هــم فــعــال                  
نـوشـتـه اي اخـيـراً ديـدم  در                 .  هستند

ــيــت هــايــي کــه               مــورد افشــاي فــعــال
جمهوري اسالمي در آمريـکـا و اروپـا        
انجام ميدهد براي اينـکـه اعـتـرضـات        
ايرانيان خارج کشور را در چـهـارچـوب      

. و حفظ نظام نگـاه دارد     قانون اساسي
پشــت ايــن خــط هــم کســانــي مــثــل                
فوکوياما و گري سـيـک و شـخـصـيـت           
هايي از اين تيپ از آمريکا هستـنـد و     
همينطور سفارتخانـه هـاي جـمـهـوري          
اسالمي شديداً در اين جهت فـعـالـيـت       
ميکنند و نيروهاي اپوزيسيوني مـثـل   
اکثريت و حزب توده و غيره دقيـقـاً بـا      

آنـهـا هـم      .  اين سياست همراه هسـتـنـد     
تالش ميکنند تا اعتراضات مردم در 
خارج از کشور را در چهارچوب حـفـظ     

در داخـل کشـور هـم          .  نظام نگاه دارند
ايـن وظـيــفــه را اســاسـاً خــود جــنــاب               
موسوي بعهده گرفته است و ايـن خـط     

ايـن هـم راه       .  را ايشان به پيش ميبرنـد 
کـنـد      ديگريست که حکومت فکر مـي 

شايد از اين طريق بتوانند حکومتشان 
هـم        ايـن دومـي          ولـي .  را نجات دهند
 . بجايي نميرسد

اوالً هـمـه مـيـدانـد کـه در ايـن شـيـوه                    
نميتوانند فقط به اين بسنده کننـد کـه     
امـروز نـيـروهـاي نــظـامـي شـان را از                  
خيابان ها جمع کنند و اميدوار باشنـد  

گوينـد   مردم همه به خانه ميروند و مي
نژاد رفت موسوي بـر     خوب شد احمدي

دانند که نـمـيـتـوانـنـد        مي!  سر کار آمد
مردم را ايـنـطـور آرام کـنـنـد، هـراس                  
حکومتي ها از مردم االن فقط هـراس    

نژاد و جنـاح ايـنـهـا        خامنه اي، احمدي
نيست بلکه جناح مخالـفـشـان هـم بـه          
همين اندازه از ايـن حـرکـت مـردم در               

و آنها هم کامالً نگـران  .  هراس هستند
هستند که اين نظام دارد در برابر موج 

 .   اعتراضات مردم فرو مي پاشد
کـنـد      خط و جناح موسوي فکـر مـي      

وقتي احـمـدي نـژاد کـنـار بـرود و يـا                    
اختيارات خـامـنـه اي مـحـدود شـود                
رژيم حفظ ميشود ، و خامـنـه اي هـم        

کند رژيم وقتيکـه يـک جـوري         فکر مي
از شر جناح مخالفش راحـت بشـود و         

ايـن  .  آنها را تصفيه کند حفظ ميشـود 
همان دعواي قديم اسـت کـه حـاال در            

چهارچوب انقالبي که هر لحظه بيشتـر  
و بيشتر کل حکومت شـان را تـهـديـد         

کنـد ظـاهـر شـده و هـر يـک فـکـر                      مي
کند راه حل خودش، راه حل نجـات   مي

 .نظام است
اين دو انتخاب، سرکوب و در کنـار آن    

در منحرف کـردن و بـه کـج راه                سعي
کشاندن حرکت مردم، عقيم گـذاشـتـن      
حرکت مردم و باالخره شکست حرکـت  
مردم به اينصورت دو سياسـتـي اسـت      
که جـمـهـوري اسـالمـي در کـنـار هـم                 

سـرکـوبـهـا را       .  درحال پيشبرد آن اسـت 
بيننـد و بـا آن مـي             مردم از روبرو مي

نـژاد     جنگند و خـامـنـه اي و احـمـدي               
اين .  آماج مستقيم حمله مردم هستند

کنـد کـه      شرايط به ما اين را تاکيد مي
بايد با چشماني باز حـرکـتـهـاي جـنـاح         

  موسوي و رفسـنـجـانـي        مخالف يعني
تالش هاي آنهـا  .  را هم زير نظر بگيريم

بـراي مـحــدود کـردن حــرکـت مـان را                
مـا از    .  بشناسيم و آنهارا خنثي کـنـيـم   

روز اول اين تالش ها را نـقـد کـرديـم و         
واقعيت آنها را بـه شـمـا مـردم نشـان                

. داديم و جامـعـه هـم از آنـهـا رد شـد                
. کنـيـم   سکوت مي"  رهنمود"مثالً اين 

اين شعار سکوت آخرين بار در هـمـيـن    
مراسم ديروز، مراسم بزرگ داشت ندا، 

در خـارج از کشــور هــم          .  مـطـرح شـد     
اينها با همين شعار سکوت خواستـنـد   

از اولـيــن          تـظـاهـرات کـنـنـد و يـکـي              
فراخوانهاي موسوي هـم ايـن بـود کـه             

جــامـعـه هــيـچـوقــت       .  سـکـوت کــنـيـم      
سکوت نکـرد و آن شـعـار سـکـوت و                
تـالوت آيـات قـرآن کــه در اعـالمــيــه                
مشـتــرکــي مـوســوي و کـروبــي بــراي             
مراسم چهـلـم نـدا اعـالم کـرده بـودنـد                

بـه آن          حتي در بهشت زهرا هـم کسـي      
در بـهـشـت زهـرايـي کـه             .  گوش نکـرد 

کـرده انـد       خود موسوي و کروبي سعي
به آن     در آن حاضر شوند آنجا هم کسي

گــوش نــکــرد و در تــمــام تــظــاهــرات             
مختلفي که در تـمـام نـقـاط تـهـران و               
شـهـرســتـانــهـا انـجــام شــد شــعـارهــاي              
کوبنده اي داده شد و حتي تا شـب هـم       
اين تظاهرات خياباني ادامه پيدا کـرد    
و همانطور که گفتم شعارهـا سـيـاسـي       

. تر و تعرضي تر از روزهاي قـبـل بـود       
به اين ترتيب تا حاال مـا مـردم نشـان          
داديم که در چهارچوبها و در مـحـدوده   
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اي که موسوي مي خواهد مبـارزه مـا     
را نگاه دارد نمي ايستيم، اين محدوده 
  را ميشکنيم و جلو ميرويم و اگر کسي
خواست با مردم باشد بايـد دنـبـال مـا         

اگر مـوسـوي يـا هـرکـس            .  مردم بيايد
ديگري مي خواهد خودش را آزاديخواه 
جلوه دهد و اميد داشته باشد در فرداي 
رفـتـن ايـن حـکـومـت بـه پـرونـده اش                    
تخفيف داده شود و مردم با بخشندگي 
و سعه صدر بيشتري به سابقه اش نگاه 
کنند، راهش اين اسـت کـه بـيـشـتـر و             

جـامـعـه    .  بيشتر در کنار مردم بايستد
براي سرنگون کردن جمهوري اسـالمـي   
از اين رهبران ابن الوقت و ميان مـدت  

از کسانيکه با مردم .  عبورخواهد کرد
همراه ميشوند بـراي ايـنـکـه کـل ايـن               
جــنــبــش را بــا تــغــيــيــراتــي در درون               

جمهوري اسالمي تمام کنند و بگويند 
جنبش تمام شد و مبارزه تـمـام شـد و          

جامعه از ايـنـهـا خـواهـد          . پيروز شديم
گذشت و انقالب پيش ميرود تا وقتـي  
که کل جمهوري اسالمي را سـرنـگـون        

 .کنيم
آنچه کـه مسـلـم اسـت ايـن دو شـيـوه                    
سرکوب و تحريف مبارزه مردم  تا حد 
زيادي االن بکار افتاده و خوشبخـتـانـه    
نتيجه اي هم نداده، مبارزه مردم عميق 
تر، وسيع تر و راديکـال تـر شـده و بـه             
همين خاطر کل حکومت درهم ريخته 

واقعيتي کـه نشـان مـي          .  تر شده است
دهد اين رژيم چقـدر درمـانـده اسـت و           
هيچ کدام از اين شيوه ها راه نجـاتشـان   
نــيــســت، وضــعــيــتــي اســت کــه خــود           

مثال . حکومتي ها به آن دچار شده اند

وقتي خاتمي که به محافـظـه کـاري و        
کـنـد      ماليمت معروف است اعالم مي

که در اين زندان ها جنـايـت مـي شـود         
. بايد فهميد که آش چـقـدر شـور شـده            

ــه اي تــحــت فشــار مــردم و                    خــامــن
افشگريهايي کـه شـد و بـراي ايـنـکـه                  
بنحوي اعترضات مردم را آرام بکـنـد،   
زندان کهريزک را بست و گفت مـطـابـق    
استانداردها نبوده و خاتمي اطـالعـيـه      
داد و گفت منظورتان چيست  مطابـق  

بايد بـگـويـيـد در       !  استانداردها نبوده؟
ايـن از    .  اين زندانها جـنـايـت مـيـشـود        

مثل خاتمي در اين شرايط   جانب کسي
فقط يک چيز را نشان ميدهد و آن هـم      
اينکه مردم ميخواهند تـمـام زنـدانـهـا        
بسته شود، مـردم مـيـخـواهـنـد تـمـام             
نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسـالمـي     

. منحل شوند و کل اين حکومت بـرود 
مـانـنـد          در اين شرايط است که کسـي   

خاتمي يک قدم با مردم همراه ميـشـود   

قـدم بـه عـقـب            دهبراي اينکه آنـهـا را       
در اينباره جامعه بايد هوشيـار  . بکشد

بــاشــد، دشــمــن روبــرو را هــمــه مــي                
مرگ بـر خـامـنـه اي،         "شناسيم، شعار 

مرگ بر ديکتاتور، مـرگ بـر احـمـدي           
اينها همه نشان دهنده ايـن اسـت     "  نژاد

که اين جنبش اهداف بالفصل خـودش  
در عين   را کنار زدن اينها قرار داده ولي

حال بايد در قـدمـهـاي بـعـدي در دراز            
مدت تر و از نـظـر هـدف غـائـي هـم                   

.  کنيم بشناسيم و بدانيم چکار داريم مي
متوجـه بـاشـيـم کـه از هـمـيـن امـروز                    
ــي                  ــيــروهــايــي کــه حــت بســيــاري از ن
اپوزيسيون هستند بخصوص بسـيـاري   
از نيروهايي که خودشان را عليه خامنه 

نژاد نشان ميدهند اوال تـا     اي و احمدي
چـنـد مـاه پـيـش هـمـه جـزئـي از يــک                      
حکومت بودند و ثانياً هرچه حرکت ما 
مردم راديکالتر ميشود و اعتراضي تر 
ميشود و پـايـه هـاي ايـن حـکـومـت                   

گـيـرد،      منحوس را بيشتر نشـانـه مـي       
تالش آنها بر اين است که با تغييـراتـي   
جزئي در حکومت اين مساله را از سر 

آنها بيشتر نگران حفظ نظام . بگذرانند
جمهوري اسالمي هستنـد تـا رسـيـدن         
مردم به آزادي، دردشان حفظ نظامشان 

اينرا بايد به روشنـي بشـنـاسـيـم        .  است
براي اينکه بتوانيم راه خودمان به جلـو  
را تعيين کنيم و بـا قـدرت و پـيـروزي           

 .کامل به پيش برويم
حزب ما وظيفه خودش را از همان روز 

که اين جنبش شروع شـد      اول از زماني
اين قرار داد که اين موانـع را از بـرابـر          
اين جنبش عقب بزند انقالب را تعميق 
و راديکاليزه کند و صـفـوف مـردم را          

سرنگوني   براي رسيدن به پيروزي يعني
جمهوري اسالمي متحدتر کند و ايـن      
تالش را ما تا رسيدن به پيرزي کـامـل   

شاد و سالم و موفق . ادامه خواهيم داد
 .باشيد
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گفت مردم فقط به بعضي جاهـاي ايـن     
حــکــومــت انــتــقــاداتــي دارنــد و اگــر             
موسوي يا خاتمي يـا کـروبـي سـرکـار            
بيايند اوضاع به مـرور بـر وفـق مـراد           

اين منطق را هـيـچ انسـان      .  خواهد شد
مـوسـوي   .  آزاديخواهي قبول نمي کنـد 

و کروبي و خاتمي و همه اين ها هميـن  
امروز در کنار خامنه اي نشستـه انـد،     
هـمـيـن امـروز از دولـتـمـردان هـمـيــن                  
حکومتي هستـنـد کـه بـاالتـر ذکـرش             
رفت، از گذشتـه شـان عـجـالـتـا چشـم              
پوشي مي کنيم ولي آيـا هـيـچ انسـان           
شرافتمند و صادقي حـاضـر اسـت در          
کنار خامنه اي در راس اين حـکـومـت    
خونخوار ديده شود؟ آيا هـيـچ کـدام از        
ما که آزادي مي خواهيم، يـا کسـانـي        
که حتي ادعاي آزاديخواه بـودن دارنـد       
حاضرند در انظار مردم دنيا در کـنـار       
خامنه اي و اوباشش ديده شوند؟ بدون 
شــک هــيــچ کــدام از مــا انســان هــاي               
آزاديخواه حاضر نـيـسـتـيـم در چـنـيـن               
صندلي اي بنشينيم چرا که انسـانـيـت      

. از چنين جايگاه هـايـي گـريـزان اسـت         
چگونه مي شود متوهم بـود کسـانـي        
که به چنين جايگاهي تن داده اند مـي    
توانند مبشر آزادي و رفـاه بـاشـنـد يـا            

حتي انسان هاي شرافتمنـدي بـاشـنـد؟       
ــه ــمــي شــود، دروغ اســت           !  ن مــي  .  ن

خواهند کاله سرمان بـگـذارنـد، کسـي       
مثل موسوي و رفسنجاني که سـالـهـا      
در راس ايــن حــکــومــت بــوده انــد و                
حداقل در جناياتش شراکت داشته انـد  
نمي توانند براي ما آزادي و امنيـت و    

 .رفاه بياورند
 

اما مراسم امـروز، سـوالـي را جـلـوي              
خيلي ها که به مـوسـوي تـوهـم دارنـد          

مي دانـيـم کـه جـمـهـوري             .  مي گذارد
اسالمي به خانواده ندا گفتـه بـود حـق        
شرکت در مراسم فرزندشان را نـدارنـد،     
در خيلي از مراسمات مي بـيـنـيـم کـه        
خــانــواده کشــتــه شــدگــان حــتــي حــق             

واقعيـت بـه طـور        .  سوگوراي را ندارند
رک و پوس کنده اين ست که جمـهـوري   
اسالمي عزيزان ما را کشـتـه اسـت و            
اجازه سوگواري هم بهمان نـمـي دهـد،        
مي گويد صداي گـريـه تـان را نـبـايـد               
کسي بفهمد وگرنه اين دفعه هـمـه تـان      

بگـذريـم از ايـنـکـه          . را نابود مي کنيم
خود هـمـيـن از روي عـجـز و وحشـت                 
رژيم است، همين نشان مـي دهـد کـه          
حکومت از کشـتـاري کـه خـودش راه           

ــداخــتــه وحشــت دارد، و ايــن از                     ان
مشـخـصـات يـک حــکـومـت مـقـتــدر               

 !نيست
اما سوال من از کساني کـه هـنـوز بـه           
موسوي و دوسـتـانـش تـوهـمـي دارنـد            

ايـنـسـت کـه اگـر خـامـنـه اي بـرود و                      
موسوي و دوستانش سر کاربيايند آيـا    
ــداشــت                اجــازه ســوگــواري و گــرامــي
عزيزانمان را مي دهند؟ حتما عـده اي    

مـگـر نـديـدي       !  مي گويند بعله حـتـمـا   

خودشان براي شرکت در مراسـم نـدا و       
ساير جانـبـاخـتـگـان بـه بـهـشـت زهـرا                 
رفتند؟ ولي من شک دارم، چرا که مـن  
ــادي را هــم دارم کــه در                    ــزان زي عــزي
خاوران آرميده اند، چرا که من عزيـزان  

از دسـت       ۶۷ زيادي را هم در تابستان 
داده ام، آيا موسوي به من اجـازه مـي       
دهد ياد و خاطره عزيزان از دست رفتـه  
ام را گرامـي بـدارم؟ عـزيـزانـي کـه در               
زمــان صــدارت ايشــان اعــدام شــدنــد            
کســانــي کــه در زمــان قــدر قــدرتــي                
رفســنــجــانــي  و مــوســوي و چــمــاق               
چرخاني دانشجويان خط امام صد نفـر  

 !بعيد مي دانم. صد نفر اعدام شدند
ممکن است بگوييد حاال وقت خاطـره  

ولي اين خاطرات ديـروز    .  گفتن نيست
تـا  .  نيست، حق آزادي براي فـردا اسـت    

وقتي که اين حضرات، موسوي و همـه  
شان، با گذشته تسويه حساب نـکـنـنـد     
معنيش اينست که نقـشـه شـان هـمـان          
 .چيزي ست کـه ديـروز اجـرا کـرده انـد             

همـه ايـن هـا، از گـنـجـي و سـازگـارا                     
گرفته تا حجاريان و موسوي و کـروبـي   
بايد با گـذشـتـه شـان تسـويـه حسـاب                
کنند و اول برادريشان را ثـابـت کـنـنـد          

 .بعد ادعاي ارث کنند
 

آقاي مـوسـوي بـه مـراسـم مـا خـوش                
 آمدي، به خاوران هم مي آيي؟
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 پيشروی ھای انقالب و آخرين تقالھای حکومت

 !موسوی به بھشت زھرا رفت



ترديدي در اين پـيـشـروي بـزرگ بـاقـي           
تظاهرات مهم دو      اگر دو.  نمي گذارد
 ۲۶ تير و جمعه  ۱۸ يعني (هفته اخير 

اعالم قـطـعـي ايـن بـود کـه                  ) تير ماه
آنهمه کشتارها و جنايـات وحشـتـنـاک       
قادر نشده انقـالب را مـتـوقـف کـنـد،             

جـوالي     ۳۰ (   ۸۸ وقايع هشت مرداد   
بروشني اعـالم کـرد کـه فـاز           )  ۲۰۰۹ 

جديدي از تعرض قدرتمند تـر انـقـالب      
عليه جمـهـوري اسـالمـي شـروع شـده             

 .است
  

تير چنـانـکـه     ۲۶ و  ۱۸ تظاهرات هاي 
ــم،                ــدي ــادداشــت هــاي قــبــلــي دي در ي
حکومـت اسـالمـي را در مـوقـعـيـت                
بسيار شکننده اي قرار داد و دعواهاي 

مـعــلـوم شـد کــه        .  درونـي اوج گــرفـت      
از پـس       ديکتاتور کـثـيـف و مـفـلـوک          

انقالب برنيامده است و جناح مخالف 
خامنه اي و احمدي نژاد زبانشـان دراز    

دعوا تا آنجا باال گرفت که حـتـي     .  شد
احمدي نژاد جنون وار ريش آقا را کشيد 

مـعـلـوم شـد کـه             . و آقا توي سر او زد
هيچ هسته منسجم و يکدستي در رژيم 
موجود نيست که قـادر بـه مـقـاومـت          
ــقـــالب                   ــل انـ ــابـ ــي در مـــقـ ــوالنـ طـ

انتشار عکس ها و اطـالعـات          . باشد
جديد در مورد جنايات بـي سـابـقـه و           
تکان دهـنـده جـمـهـوري اسـالمـي در                
فاصله يک ماه گذشته موجي از نفـرت  
و اعتراض را در داخل و خـارج کشـور     
ــم اســالمــي را                   ــخــت و رژي ــگــي ــران ب

. در موضع تدافعـي قـرار داد         آشکارا
تعطيل بازداشتگاه کـهـريـزک از سـوي         
خامنه اي در واقع اعالم شکست آقا و 
پذيرفتن ناکارايي سرکوب و جنايت در 

هشت مرداد بـر    . مقابله با انقالب بود
همه اين پيشروي هاي انـقـالب عـلـيـه          
رژيم اسالمي بـا قـدرت مـهـر تـايـيـد                

و نه فـقـط ايـن کـه گـام هـاي                    گذارد،
 .روشني به جلو برداشت

  
ويژگي هاي برجستـه هشـت مـرداد از          

 :اين قرار بود
  

جمعيت وسيع و با ترکـيـب سـنـي          )۱ 
گـرچـه مـثـل       .  به خيابان آمـد   مختلف

هميشه، و اينبار روشنتر از هـمـيـشـه،       
زنان نقش برجستـه اي داشـتـنـد، ولـي            
ترکيب سني و قيـافـه هـاي مـخـتـلـف            
نشان مـيـداد کـه چـگـونـه آن غـلـيـان                    
اجتماعي عظيمـي کـه در ايـران آغـاز             

خشم و نفرت . شده با قدرت ادامه دارد
از حاکمان و عزم و اراده و روحيـه بـاال     
را ميشد براحتي در امـواج جـمـعـيـت          

 .ديد
  

مردم در شعارهايشان مـجـددا بـر        )  ۲ 
نداي ما نـمـرده ايـن دولـت اسـت کـه               " 

تاکيـد  "  واليت است که مرده" يا " مرده
مرگ بر ديـکـتـاتـور شـعـار           .  گذاشتند

اين يـعـنـي ايـنـکـه دولـت              .  اصلي بود
احمدي نژاد و خامنه اي مقدمتا بـايـد   

مـجـتـبـي     " شعار   .  گورشان را گم کنند
کـه امـروز     "  بميري واليـت را نـبـيـنـي           

روشنتر شنيده ميشد بر همين تـاکـيـد      
شعار جـالـب ديـگـر کـه قـبـال                .  داشت

ما اشک تمساح نمي : "شنيده نشده بود
، " خوايم، دولت مصبـاح نـمـي خـوايـم         

بروشني جواب خـامـنـه اي و احـمـدي            
نــژاد را مــيــداد کــه گــويــا عــطــوفــت              

شان گل کرده و بـازداشـتـگـاه        اسالمي
مردم با اين شعارها بارديگر . بسته اند

تاکيد کردند که هرگونه عقب نشـيـنـي    
جمهوري اسالمي را به سکـويـي بـراي      
پيشروي خود تبديـل خـواهـنـد کـرد و            
حکومت تمساح هاي اسـالمـي را بـه          

 .پايين خواهند کشيد
  

مــردم بــه روضــه خــوانــي و قــرآن             )  ۳ 
آنها با صداي . خواني و سکوت نرفتند

بلند اعتراض کـردنـد و بـا روحـيـه اي              
تعرضي با ماموران جمهوري اسالمي 

نـه فـقـط در بـهـشـت زهـرا                . جنگيدند
خــيـابــانـهــاي بســيـاري در تــهــران              کـه 

صحنه اين نبرد و شعار هاي تند مردم 
بنا براين يک بـار ديـگـر فـراخـوان          . بود

موسوي و کروبي بـه سـکـوت و قـرآن             
خواني و پوشش وسيعي که بي بي سي 
و غيره به آن دادند جوکي بيشتر از کار 

و البته حضرات و از جـملـه       .  در نيامد
پامنبري هـايشـان در بـي بـي سـي و                  
صداي آمريکا نه فقط به روي مـبـارک     
نــيــاوردنــد کــه قــرار بــود مــردم قــرآن             

بخوانند و سکوت کردند بلکه خـيـلـي      
تالش کردند تا شعارهاي معدودي کـه  
به نفع موسوي و کـروبـي داده شـد را              

مـرداد قـرار      ۸ خصلت نماي تظاهرات 
اين حضرات هم بزودي خواهنـد  .  دهند

فهميد که در عصر ارتباطات نه فـقـط     
نمي توان جمهوري اسـالمـي و سـردار        
رادن و خامنه اي و احمدي نژاد بـود و      
باقي ماند بلکه کلک هاي کهنـه و نـخ       
نماي ژورناليسم نوکر نيـز بـراي شـيـره         

 .ماليدن سر مردم افاقه نخواهد کرد
  

امروز همچنين يک شعار جـديـد و     )  ۴ 
: از لحاظ تحليلي جالب توجه داده شد

آزادي، اســــتــــقــــالل، جــــمــــهــــوري          " 
ايـن شـعـار در واقـع جـوابـي                  ". ايراني

ــه شــعــار           آزادي، اســتــقــالل،     " اســت ب
اين پاسخي بود به ".  جمهوري اسالمي

موسوي که ميگويد به دوره خميني و   
شعارهاي اولـيـه جـنـبـش جـنـايـتـکـار               

جـمـهـوري ايـرانـي        .  اسالمي بـرگـرديـم     
بــجــاي جــمــهــوري اســالمــي نشــانــده           
ميشود تا بـه جـمـهـوري اسـالمـي نـه              

جـمـهـوري    " اين تکـرار شـعـار           .بگويد
در اين " اسالمي نمي خوايم نمي خوايم

گـرچـه کـلـمـات        .  شکل طعنه آميز بود
هنوز بـر  "  جمهوري ايراني"و " استقالل"

يک توهم و ناروشني عميق اشاره دارد   
و بــه حــکـومــت آتــي چــهـارچــوبـه اي               

مي "  ملي و مستقل"ناسيوناليستي و 
بخشد، اما اين چيزي از ايـن واقـعـيـت       
کم نمي کند که مردم به روشني به همه 
جانيان اعالم ميکنـنـد کـه جـمـهـوري           

مردم . اسالمي نمي خواهد و بايد برود
با اين شـعـارشـان نـه فـقـط بـه امـثـال                    
موسـوي و سـايـر نـاجـيـان جـمـهـوري                  

اسالمي پاسخ دندان شـکـن مـيـدهـنـد         
فيلسوف بعد ازايـن     بلکه به ريش هاي

چون فوکوياما که چند روز پيش   هايي
گفت مردم ايـران حـکـومـت اسـالمـي           

 .ميخواهند، با صداي بلند ميخندند
اما وجه مهمتر در اين شـعـار مـطـرح         
کردن تصويـري از حـکـومـت آتـي در              

ايـن  .  شعارهاي مردم در خيابـان اسـت    
مـردم نـه فـقـط         .  يک تحول مهم اسـت   

ميگويند جمهوري اسالمي بايد بـرود    
بلکه حاال جدال بر سر تعريف حکومت 

. آتي هم وارد شعارهاي مردم ميـشـود  
اول آنـکـه     .  از اين دو نتيجه بايد گرفت

مردم چنان به انقالب و مـبـارزه خـود          
اطمينان دارند که مـيـخـواهـنـد چشـم           

اينکه   انداز آينده را معلوم کنند و دوم

اکنون وقت آنست که ما نيز بـا قـدرت     
بـه     بيشتر به اين موضوع بـپـردازيـم و     

مردم نشان دهيم شعار صـحـيـح آنـهـا          
. آزادي، برابري، حکومت انساني است

نشان دهيم که استقالل چيزي جز بـيـان   
منافع بورژوازي در قالب ملي نيـسـت   
و اگر هم متحقق شود بهتر از هـمـيـن        

بايـد  .  ارتجاع جمهوري اسالمي نيست
نشان دهيم که جمهوري ايـرانـي هـم از        
همان ابتدا عنصر ارتجاع و سرکوب و   
عقبگرد را با عنصر قوميت و ملـيـت   

بايد نشان دهيم . وارد ميکند) ايراني(
آنچه واقعا مردم را متحد ميکنـد     که

که    و بدون تزلزل به پيش ميراند، آنچه
مـردم در واقـع مـيـخـواهـنـد آزادي و                  

. بــرابــري و جــمــهــوري انســانــي اســت          
مستـقـل   (جمهوري که اساس آن انسان 

از مليت و قوميت و زبان و جنيست و 
و حرمت و رفاه و شادي تک تک )  غيره

 .است آحاد جامعه 

  
در مـورد     حتما جـوانـب ديـگـري هـم            

امــروز هســت، امــا بــعــنــوان يــک                    
 ۸ جمعبندي بايد گفت که با تظاهرات 

مرداد شکاف در باال شديد تر خـواهـد   
پيـش     ميتوان با قطعيت بيشتري. شد

بيني کرد که تالش براي نوعي سـازش  
بين جنـاح هـاي مـخـتـلـف جـمـهـوري                

چـه بـا     ( اسالمي به منظور حفظ نظام 
حـفــظ احــمــدي نــژاد و چــه حــتــي بــا                
مرخص کردن سونامـي و حـتـي خـود           

آشفتگـي تـمـام      .  دشوارتر ميشود) آقا
عيار در باال و تضعيف بيش از پـيـش     

يک نتيجه اجتناب    جمهوري اسالمي،
. مرداد خواهد بـود  ۸ ناپذير تظاهرات 

مـرداد و قـدرت نـمـايـي               ۸ تظاهرات   
در ادامــه عــقــب          انــقــالب و مــردم،      
نـظـيـر بسـتـن يـک           ( نشيني هاي قبلي 

، نيروي سرکـوب رژيـم را       ) بازداشتگاه
حـاال  .  به شدت تضعيف خـواهـد کـرد       

مردم با روحيه باالتر در جلوي زندانها، 
در خيابانها و در تظاهرات هاي بـعـدي   
در مقابل سرکوبگران حاضر خـواهـنـد    

ــه              .  شــد ــتــظــار داشــت ک ــتــوان ان مــي
تظاهرات بعدي که به نظر ميرسد حول 
و حوش مراسم تحليف احمدي نژاد در 

) که البته اگر سر بـگـيـرد     ( مرداد  ۱۲ 
ــرگــزار                  ــر ب بــاشــد بســيــار کــوبــنــده ت

تظاهرات هشـت مـرداد لـحـن              .شود
منقـديـن درون     ( انقالبيون بني احمدي 

بني احمد نماينده دوره شاه بود    -نظام
که از مقام دستبوس اعليـحـضـرت بـه       

در جـمـهـوري      !)يک انقالبي تبديل شد
ولـي   اسالمي را تند تر خـواهـد کـرد،        

اين فقط به نوبه خود به قـدرت گـيـري        
. بيشتـر انـقـالب مـنـجـر خـواهـد شـد                 

مرداد تـوازن قـوا را بـه           ۱۸ تظاهرات 
زيان رژيم و به نفع مردم بيش از پـيـش     
بهم زد، در نتيجه ما شاهد رشد نوعي 
دمکراسي از پايين و تـحـمـيـل آزادي           
ــم                   ــي ــم خــواه ــه رژي ــاســي ب هــاي ســي

متشکل شدن در مـحـالت، در         .  بود
کارخانه ها، در ادارات و دانشگاه هـا،  
موج جديدي از بسط آزادي بيان به زور 

باز شدن فضا بـراي بـحـث و         انقالب و 
ــري چــپ و                     ــي ــدرت گ ــتــگــو و ق گــف
راديکاليسم ثمره ناگزير فـاز تـعـرضـي       

   .انقالب خواهد بود
 
 )۲۰۰۹ جوالي  ۳۰ (
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 !انقالب به پيش: ھشتم مرداد



توحش اسالمي هم فاصله دارد و کسي 
نمي تواند مثال زنان را به مـوقـعـيـتـي      
برگرداند که در قانون جمهوري اسالمي 

ايـن  .  براي آنان در نظر گرفته شده است
ها توهمات بـاطـل مـوسـوي و دار و               
دسـتــه اش هسـت بـراي حـفــظ نــظــام                

 .پوسيده و از دست رفته شان
همانطور که گفتيم مردم اين ها را مي 
دانند و از موسوي و فـراخـوان هـايـش         
براي انقالب و پيش بردن اعتراضاتشان 
استفاده مي کنند و هر جا که موسوي 
و سياست هـايـش مـانـعـي بـر سـر راه                
حرکت انقالبي شان بـاشـد آن را کـنـار           

البته اين کنار زدن تاکـتـيـک    . مي زنند
هاي خودش را دارد و طرفداران نظام و 

موسوي هم دست روي دست نگذاشتـه  
 .اند

اين ها نشان مـي دهـد سـبـزي کـه در              
خيابان هست با آن چيزي که موسوي و 
ساير دوستـان جـمـهـوري اسـالمـي بـه              
خصوص در خـارج کشـور مـي گـويـد            
اصال يکي نيست، در واقـع مـاجـراي          

" هر دو سبزند اما اين کجا و آن کـجـا    " 
واقعيت اين است که انقالبي . شده است

در جريـان اسـت و هـر کـس از جـملـه                   
گــرايشــي از جــمــهــوري اســالمــي کــه           
موسوي را جلو انداخـتـه مـي خـواهـد          
سوار اين انقالب شود تا بتواند به قـول  
موسوي مهارش کند و به قول او که در 
بيانيه اش هم آورده مي خواهد با کمک 

و موافقت مسئولين امر هم اينکار را   
اما انقالب هم قوت و قـدرت و    .  بکند

موسـوي  .  تاکتيک هاي خودش را دارد
را انداخته جـلـو و تـا جـايـي بـه جـلـو                   
پرتابش کرده که رسما در مقابل واليت 
فقيهي که بارها و رسما التزامش را به 
آن اقرار کرده ايستاده و حتي  خـاتـمـي      
هم خواهان رسيدگي به جنايات هميـن  

گـيـرم بـه زبـان         ( ولي فـقـيـه شـده اسـت         
ايـن  ).  ديپلماتيک و در نـقـد کـهـريـزک         

قدرت انقالب است و نشـان مـي دهـد        
چگونه از شکاف بااليي هـا اسـتـفـاده         
مي کند، هم از اختالف آنها اسـتـفـاده      
مي کند و هم با تعميق همين شـکـاف   

 .آنان را تضعيف مي کند
در انتها به اين هم اشاره کنم که سيز در 
ايران با آن چه که در باال گفتيم با نسخه 

در خـارج    .  خارجي آن فـرق مـي کـنـد            
بـرخــي نــيــروهـاي طـرفــدار جـمــهــوري            
اسالمي سبز را در مقابل انقالب مردم 
و در مقابل سرنگوني طلبي علم کـرده  
اند و با پرچم سبز رسـمـا از جـمـهـوري          
اسالمي دفاع مي کنند و تـالش مـي       
کــنــنــد مــبــارزات مــردم در ايــران را              
تحريف و تضغيف کنند و چـنـيـن جـا         
بـزنـنـد کـه مـردم در ايـران جـمـهــوري                   
اسالمي را مي خواهند و هنوز منتظر 

 .بازشماري رايشان هستند
اين وسـط يـک جـور سـبـز ديـگـر هـم                     

سبزي که در سطح بين المـلـلـي    .  هست
در دفاع از جنبش انقالبي مـردم ايـران     

ايــن ســبــز مــوج      .  پــديــدار شــده اســت     
عظيمي از هنرمنـدان و مـتـفـکـران و            
فعالين جامعه جهانـي را در دفـاع از           

ــران و مــبــارزاتشــان عــلــيــه               مــردم اي
جمهوري اسالمي را شامل مـي شـود       
که سبز را نماد مبارزه با ظلم و ستم و   

 .سرکوب مي دانند
اين که اين سبز ها را از هم تميز داده و  

کاناليزه کنيم، اجازه ندهيم تالش مردم 
هم شکست نخورد و هم منحرف نشود 
و به جيب دوستان جمـهـوري اسـالمـي       
نرود تالش عظيم و هـرکـولـي اي مـي         

ولي انقالب اين را از مـا طـلـب      .  طلبد
بايد با رهبري درست و نشان . مي کند

دادن گام بـعـدي مـبـارزه، نشـان دادن              
تالش هاي اين چنـيـنـي بـراي دزديـدن          
انقالب و تحليل وقايع از زاويه منـافـع   
اکثريت جامعه انقالب را رهبري کرد و 
فرصت تاريخي به دست امـده را قـدر         

 .دانست و پبروز کرد
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متن پياده شده از روی نوار  
 سخنرانی 

 
 
 
 
 
 
 
 

در بحش هاي قبلي منصـور حـکـمـت       
بــه مشــخــصــات و آيــنــده و گــذشــتــه             
جنبش هاي ناسيوناليسم پرو غـرب و      
جنبش ملي اسالمـي را بـررسـي مـي           

در اين بـخـش بـه مشـخـصـات،             .  کند
نقاط قوت و ضعفش و شانـس قـدرت     

. گـيــري اش را را بـررســي مــي کــنــد               
 ک.ج. انتخاب زير تيتر از ماست

راجع به دو جريان ديگر يـعـنـي جـريـان        
اسالمي و جـريـان غـربـي، يـعـنـي              ملي

همان ناسيوناليستهاي محـافـظـه کـار       

نيـروي ديـگـري کـه در           .  صحبت کردم
صحنه است به نـظـر مـن کـمـونـيـسـم               

گـويـم      حاال برايتان مـي   .  کارگري است
کـه چــرا اصــالً در ايـن قضــيــه هــيــچ                 

اي از تهييج و خـود بـزرگ بـيـنـي               رگه
چرا کمونيسم کـارگـري و     .  وجود ندارد

نه کمونيسـم؟ چـرا کـلـمـه کـمـونـيـسـم                 
کـارگـري را مـا در بـحـثـمـان بـه کــار                     

بريم؟ چرا من اصرارم اين است کـه     مي
نيروي بعدي کمونيسم کارگري است و   
نه کمونيسم؟ و يا چرا نه چپ؟ به چـنـد   

چرا مثالً نمي گويـم آلـتـرنـاتـيـو         !  دليل
بعدي چپ است؟ يا کمونيسم است؟ و   
چرا اصرار دارم که بـگـويـم آلـتـرنـاتـيـو           

بـه ايـن     .  بعدي کمونيسم کارگري است
دليل که اوالً همانطور که گـفـتـم چـپ         
به معني چپ در ايـران االن در کـمـپ            

آن چيزي کـه بـه     . اسالمي است -ملي 
آن مــيــگــفــتــنــد چــپ، در کــمــپ                     

. اسـت )  اسـالمـي  ( اپوزيسـيـون مـلـي         
شما ليست کنيد ببينيد به چه کسانـي  
ميگفتيد چپ، نگاه کـنـيـد، بـبـيـنـيـد           

. کجا هستند و از چه دفاع مـيـکـنـنـد       
 -بينيد که در اردوي نهضت ملي    مي

افقـشـان هـم تـا حـد            .  اسالمي هستند
و ثـانـيـا اضـافـه          .  زيادي مشترک است

ــوان                       ــه عــن ــا مــا ب کــنــم ايــن چــپ ب
کـمــونــيــسـتــهــاي مـيــلــيــتـانــت بــطــور           

الـبـتـه بـه مـا          .  مشخص مشکل دارد  
کمونيست ميلـيـتـانـت     : " نميگويند که

ميگـويـنـد مسـتـبـد،         "! با تو مخالفيم
پولپوتي و هزار و يک چيز ديگر، بـدون  

اش را بـگـويـد و آن ايـن                  آنکه مسألـه 
ــيــســتــهــاي                 ــنــهــا کــمــون اســت کــه اي

" بــه ســنــاريــوي   .  سـرنــگــونــي طــلــبــنــد    
جـمــهــوري اســالمــي را يــواش يــواش           

گـردن نـگـذاشـتـه انـد و             "  تغيير بدهيم
در .  دارند کار خـودشـان را مـيـکـنـنـد           

نتيجه حتي ايـن چـپـي کـه مـن از آن                  
دارم صحبت ميکـنـم، نـقـطـه مـقـابـل             
کمونيسمي است که اينجـا بـه عـنـوان         
آلترناتيـو و نـيـروي سـوم در جـامـعـه                  

نـکـتـه    .  مطرح ميکنم، قرار ميـگـيـرد   
بـعـد ايـنـکــه کـمــونـيـســم اگـر چـه در                     
مـقــيـاس تــاريـخــي جــنــبـش تـعــريــف             

اي بـا يـک        اي است ولي در هر دوره شده
جريان از کمونيـسـتـهـا در يـک کشـور             

اينطور نـيـسـت کـه         .  تداعي شده است
بــراي مــثــال در انــقــالب روســيــه بــه               
بلشويکـهـا و مـنـشـويـکـهـا يـکـسـان                  

يـک  .  بگويند که کمونـيـسـتـهـا آمـدنـد         
جائي باالخره بـلـشـويـکـهـا مـيـشـونـد               
ــيــســتــي و                  ــون ــنــده تــحــول کــم ــمــاي ن
منشويکها ميشونـد نـمـايـنـده دولـت           
موقت انقالبي، کسانيکه ميخـواهـنـد    

کمونـيـسـم    .  وضع موجود را نگهدارند
. با چيزي در هر دوره تداعـي مـيـشـود      

در تــاريــخ ايــران هــم بــا حــزب تــوده                 
تداعي شده، هم با چـريـکـهـاي فـدائـي         
خلق و خط مشي چريکي تداعي شـده    
و بعضاً و بعدش در يک دوره کـوتـاهـي    

تشـکـيـالتــي      -بـا سـازمـان سـيـاسـي             
مـثـل پـيــکـار و رزمـنــدگـان و غـيــره                  

کـمـونـيـسـم در هـر           . تداعي شـده اسـت    
کشوري هميشـه يـک بسـتـر اصـلـي و               
خط اصلي دارد، و آن سازمـانـي اسـت      
که به اصطالح به پـرچـمـدار و نـيـروي            

تبديـل  "  کمونيستي" اصلي اپوزيسيون 
کـمـونـيـسـم در يـک کشـور              .  شده است

آن جرياني اسـت کـه     .  بطور کلي نيست
جامعه علي العموم، نه متـخـصـصـيـن      
در دانشگاهها يا مورخها، بـه عـنـوان      

بـه ايــن    .  کـمــونـيــسـم مـد نـظــر دارنــد            
اعتبار يـکـي گـرفـتـن کـمـونـيـسـم بـا                    

. کمونيسم کارگري بنظرم موجه اسـت   
چون االن در چـارچـوب جـامـعـه ايـران             

اش بـــه حـــزب           کــمـــونــيـــســم اشــاره       
کـمــونــيـســت کــارگـري و کــمـونــيــســم             

وقــتــي مــيــگــويــنــد      .  کــارگــري اســت   
کمونيستـهـا مـنـظـورشـان راه کـارگـر                
نيست، منظورشـان بـچـه هـاي سـابـق             
رزمــنــدگــانــي نــيــســت، مــنــظــورشــان        

کساني که در روزنامه فالن بـخـودشـان    
. مـيـگـويــنـد چـپــهـاي سـابــق نـيـســت               

منظورشان حزب کمونيسـت کـارگـري      
است و بطور روز افزوني دارد ايـنـطـور      

کـمـونـيـسـتـهـا را مـردم بـه                .  ميـشـود  
عنوان يک عـبـارت مشـخـص در هـر              
دوره بکار ميبـرنـد، بـورژوازي در هـر           

االن سـلـطـنـت       .  اي بکـار مـيـبـرد       دوره
گويند کمونـيـسـتـهـا،       طلبها وقتي مي

ــه جــز مــا اشــاره                      ــچــکــس ب ــي ــه ه ب
ــمــي  ــد     ن ــنــن ــچــکــس جــز مــا           .  ک هــي

بـه آنـهـاي ديـگـر          .  منظورشان نـيـسـت   
بـه مـا مـيـگـويـنـد            .  ميگويند چـپـهـا   

در نتيجه کـمـونـيـسـم بـه           . کمونيستها
عنوان يک آلترناتيو ميرود که بـيـشـتـر     
از اين هم حتـي بـا پـديـده کـمـونـيـسـم                
کارگري و حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         
گره بخورد، بيشـتـر از ايـنـکـه بـه يـک                

کما ايـنـکـه      .  چپ علي العموم بگويند
ديـگـر بـه حـزب تـوده               ٥٧ در انقالب 

بخاطر ايـنـکـه    .  گفتند کمونيستها نمي
چـريـک فــدائـي و بــعـداً بـه يـک درجــه                   

فــدائــي تــعــريــف       -تــرکــيــب پــيــکــار       
اگـر کسـي را       .  کمونيسـم شـده بـودنـد        

گـفـتـنـد      گرفتند ميبردند زندان مي مي
ــيــســت؟                تــوده ــا کــمــون اي هســتــي ي

کدامش؟ کـمـونـيـسـت بـودن مـقـوـلـه               
. مشخصي از نظر سـيـاسـي مـيـشـود          

همانطور که گفتم يک مـورخ جـنـبـش         
چپ ميتواند بگويد اينها شـاخـه هـاي      
ــســم، حــزب                ــروتســکــي ــف ت مــخــتــل

  آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟

 سخنرانى در انجمن مارکس لندن

 اين بار نوبت کمونيست ھای کارگريست

 سبز اسالمی یا سبز انقالبی؟

 18ادامه صفحه  



کـــمـــونـــيـــســـت طـــرفـــدار مســـکـــو،          
اوروکمونيست و غيره و اينها جـنـبـش    

ولي کمونيسم فـرانسـه     .  اند کمونيستي
در يک مقطع مشخص، ممـکـن اسـت      
با حزب کـمـونـيـسـت فـرانسـه تـداعـي              

و کسي که ميگويد کمونيستهـا  .  شود
آيـنـد سـر کـار، اتـومـاتـيـک بـايـد                      مي

ــه حــزب                    ــاشــد ک ــن ب ــظــورش اي مــن
آيـد سـر کـار،           کمونيست فـرانسـه مـي     

ــروه                    ــالن گـ ــه فـ ــدارد کـ ــار نـ ــظـ انـــتـ
 .تروتسکيست هم سر کار بيايد

اين موقعيت بـنـظـر مـن دارد بـه يـک               
درجه، بخصوص در سالهاي اخـيـر در       

کـمـونـيـسـم را بـا           . آيد ايران بوجود مي
حزب کمونيست کارگري دارند تداعـي  

به يک معني از نـظـر نـظـري         .  ميکنند
هم حزب کمونيست کارگري پـرچـمـدار    

بـه عـنـوان يـک         .  کمونيسم شـده اسـت      
انديشه، به عنوان يک آلتـرنـاتـيـو و بـه          

بـيـرون مـا      .  عنوان يـک نـوع جـامـعـه           
کسي معتقد نيست که بـايـد جـامـعـه          

در تبليغات جريـانـي   .  کمونيستي آورد
اين نيست که بايد جامعه کمونيسـتـي   
و يــا ســوســيــالــيــســتــي آورد و خــط                
کـمـونـيـســم کـارگـري اســت کـه بـا آن                   

امـا آيـا کـمـونـيـسـم            .  تداعي ميـشـود  
کارگري که من ميگويم در جامـعـيـت    
کــلــمــه مــتــرادف اســت بــا حـــزب                    
کـمـونــيـســت کـارگــري؟ بــه نـظــر مــن               

کمونيسم کـارگـري کـه      .  اينطور نيست
من به عنوان يک جـنـبـش در مـقـابـل             

ــل            اســالمــي   -مــلــي     ــا، در مــقــاب ه
راستهاي غربي بـکـار مـيـبـرم، پـديـده            
وسيعتري از حزب کمونيست کـارگـري   

هـمـيـن خـط اسـت ولـي پـديـده                 .  است
مـن در ايـن جـنـبـش            .  وسيعتري است

ــارگــري و                 کــل حــرکــات شــورايــي ک
جنبشهاي مجمع عمومي کـارگـري و       
جنبشهاي اعتراضي کارگـري کـه زيـر        
چتر اپوزيسيون رفرميست نـمـي رونـد      

حـتـي طـرف مـمـکـن           .  گنجـانـم   را مي
ايـن  .  است خودش را آنارشيست بـدانـد  

مـهـم ايـن اسـت کـه            .  زياد مهم نيست
در صحنه سياسي جامعه، شعارهـائـي   
که اين دو کـمـپ مـيـدهـنـد، جـنـبـش                
کارگري، جـنـبـش شـورائـي، جـنـبـش                
مجامع عمومي، رهـبـران عـمـلـي، و            

خــط مشــي کــه در جــامــعــه دنــبــال                
ميکنند خـودشـان انـطـبـاقشـان را بـا              
ــاســي در                     ــک از احــزاب ســي ــدام ي ک

اگـر در    .  کـنـنـد      اپوزيسيون پـيـدا مـي       
جنبش کارگري مثالً کارگران طـرفـدار   
سنديکا و حزب توده و اکثريـت دسـت     
باال پيدا بکنند، شما مـيـتـوانـيـد ايـن         
جــنــبــش را حــتــي اگــر نــگــويــد کــه                 

ايســتـي اســت، کـنــار آنـهــا قــرار                تـوده 
حــال آنــکــه نــتــوانــيــد رابــطــه           .  دهــيــد

حـزبــي بــيـن آنـهــا نشــان             -فـيـزيــکـي      
دهيد، با اين وجود ميتوانيد بگـوئـيـد    

انـد و مـال          اينها جنبش سـنـديـکـائـي       
بـنـابـرايـن بـنـظـر مـن،             .  اينها هستـنـد  

اي    جنبش شورائي و اعتراضـات تـوده    
 -کارگري اي که زير چتر رهبري ملـي    

اسالمي نرود، بخشي از ايـن جـنـبـش         
بــعــالوه .  کــمــونــيــســم کــارگــري اســت       

محافل، سازمانها و گروههاي کوچـک  
زيادي ميتواند تشـکـيـل شـود کـه بـا             
وجوديکه قطب بودن و محـوري بـودن     
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري را قـبـول                
ميکند، به داليـل مـخـتـلـفـي بـه ايـن               

بـعـضـاً تـمـاس        .  پـيـونـدنـد       حـزب نـمـي     
ندارند، در شهرهاي مختلف تشـکـيـل      
مـيـشـونـد، حـوزه فـعـالـيـت مـعـيـنـي                    

کـنـنـد،       دارند، اخـتـالفـاتـي حـس مـي          
نـظـرات حـزب را صـد در صـد نـمــي                    

اي از      پذيرند و در نـتـيـجـه مـجـمـوعـه          
مــحــافــل و شــبــکــه هــاي چــپــي هــم               

تــوانــد وجــود داشــتــه بــاشــد کــه               مــي
ــايــد حــول حــزب                    ــه ب ــد ک ــدن ــتــق مــع
کمونيست کـارگـري کـار کـنـنـد و بـه                
ــزب                   ــار روي حـ ــروه فشـ ــوان گـ عـــنـ
کمونيـسـت کـارگـري کـار کـنـنـد، در                 
مجموع توسط اين حزب کـمـونـيـسـت      

ايـنـهـا بـخـش        .  کارگري هـدايـت شـود       
عمومي جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري            

 .ميتوانند باشند
خــواهــم نــقــطــه قــدرتــهــا و              مــن مــي   

. ضعفهاي اين جنبش را هـم بـرشـمـارم      
مال بقيه را شـمـردم مـيـخـواهـم چـنـد               
فاکتوري که به اصطالح نـقـاط قـدرت      
و ضعف جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري            

بـه نـظـرم      .  است را بـرايـتـان بـرشـمـارم            
مهمترين نقطه قدرت اين جنـبـش ايـن      
است که اميال و آرزوهاي نسلي کـه از    

آن صحبت کردم را بدون کـم و کـاسـت        
شما يک لـحـظـه از        .  نمايندگي ميکند

اين که کمونيسـتـهـا کـمـونـيـسـتـنـد و               
آمريکا با آنها بد اسـت و نـمـيـگـذارد            

فـرض  .  بيايند سر کار صرف نظر کنيد
يـا  .  کنيد اسم ما حزب نارنـجـي اسـت     

مثالً هـر چـيـزي مـانـنـد حـزب سـبـز                    
ايران، حزب قـرمـز ايـران، حـزب سـرخ            

. ايـران، حــزب ايـرانــيــان آزاد و غــيــره             
آنوقت مقايسه کنيد ايـن حـزب را بـا            

ــه             ــا جــامــع ــاتــش، ب ــغ ــي ــل ــب ــه       ت اي ک
مــيــخــواهــد، کــارهــائــي کــه بــراي آن            

بـيـنـيـد مـردم           جامعه ميـکـنـد و مـي        
شان با کدام يک از ايـن طـيـف         خوانائي

ــت       ــزاب اســ ــد     .  احــ ــيــ ــنــ ــيــ ــبــ ــيــ مــ
. سکوالريسمشان بـا ايـن حـزب اسـت          

ــهــا               ــد، آن ــرن ايــنــهــا ســکــوالريســت ت
تنها جرياني کـه مـيـخـواهـد          .  نيستند

ريشه دين را از آن مملکت بر بـيـنـدازد    
اينها هستـنـد و ايـن جـزء آرمـانـهـاي                

بـرابـري زن و       .  اصلي ايـن نسـل اسـت         
اي کـه       لغو کار مزدي و جـامـعـه   .  مرد

در آن آدمها از نـظـر اقـتـصـادي بـرابـر              
از طبقات کارگر و زحمـتـکـش    .  باشند

کيست که اگـر مـيـکـرفـون را جـلـوي                
دهانش بگيري و بـگـوئـي يـک حـزبـي             
هست که ميگويد بيمه بيـکـاري بـايـد       
داد، مـزد و قضـيــه نـان در آوردن را                  
بايد از بازار بيرون کشـيـد و هـر کـس             
برود کار کـنـد و هـر چـه مـيـخـواهـد                   

راهش اين است، اينـکـه   ( مصرف کند 
حاال عمـلـي شـدنـي اسـت يـا نـه کـار                   

: تو نظرت چيست؟ مـيـگـويـد      )  نداريم
 .آرزوي من است

اين بحث که شـمـا حـرفـهـاي قشـنـگ              
ميزنيد ولي حيف که عمـلـي نـيـسـت،        
دارد ميگويـد مـا حـرف دل مـردم را               
ميزنيم ولي هنوز باور به قدرت پـيـاده     

وگـرنـه مـا      .  کردنش مـوجـود نـيـسـت         
ــيــم                  ــزن ــم مــي . حــرف دلشــان را داري

مدرنيسم، سکوالريسم، بـرابـري زن و         
مرد، مبارزه بـا تـبـعـيـض، آزادي بـي             
قيد و شرط سياسي، لغو کـار مـزدي،       
برابري اقتـصـادي و رفـاه اجـتـمـاعـي،              
وقتي اينها را کنار هم ميگذاريم، مـا    

در    ٩٠ داريم اميال اين نسل و اساسـاً    
صد مـردم را کـه بـايـد کـار کـنـنـد و                     
زحمت بکشند تـا زنـدگـي بـکـنـنـد را              

اين نقطـه مـثـبـت       .  نمايندگي ميکنيم
هـر کـس ديـگـري چـيـزي بـر                .  ماسـت 

خالف اميال مردم دارد که ميـخـواهـد    
سـلـطـنـت طـلـبـهـا           .  بـه آنـهـا بـفـروشـد          

خــواهــنــد ســلــطــنــت را بــهــشــان              مــي
بفروشند و بعد بازار آزاد را هم به آنـهـا     

و بــايـد تـوضــيــح دهــد و            .  بـفــروشـنــد  
بگويد که من فـردا شـمـا را در بـازار               
عرضـه و تـقـاضـاي نـيـروي کـار رهـا                   

بگذاريد من سر کار بيايم، از   .  ميکنم
فـردا بــايــد بــرويــد بــازار کــار و بــراي                

در ضـمـن     .  خودتان کار گيـر بـيـاوريـد      
بينيد، ايشان قـرار اسـت        اين آقا را مي

چـيـزهـائـي کـه بـايـد            .  که شـاه بشـونـد     
اصرار کنـنـد تـا مـردم قـبـول کـنـنـد،                  

. جـزيــي از آرمــانـهــاي مــردم نـيــســت            
کسـي در آن مــمـلـکـت صــبـح بـيــدار                 
نميشود و بـگـويـد، آخـيـش چـه روزه                 
خوشي، کاش يک شاه داشتيم و کـاش      
! من در شـهـر دنـبـال کـار مـيـگـشـتـم                

اين جزيي از آرزوهـاي    ).  خنده حضار( 
بايد اين مجموعـه را بـه       . مردم نيست

عــنــوان شــرايــط و مــلــزومــات و بــه               
اصطالح تلخي آن مـيـوه خـوب بـه او             

ميگويند آقا شما حاال بـيـا     . بخورانند
اين شاه را قبول کـن در عـوض ايشـان          

آورد و سـرمـايـه گـذاري          آمريکا را مي
شما بـازار آزاد را قـبـول کـن             . ميشود

در عوض ما سعي ميکنيم بخشـي را    
ــان                ــت ــراي ــيــکــاري ب ــيــمــه ب بصــورت ب

امـا  .  برگردانيم که از گرسنگي نميريـد 
ايـن حـزب     .  اين حزب اينطـور نـيـسـت      

دارد اميال واقعي مردم را وقـتـي کـه          
ــبــشــان مصــاحــبــه مــيــشــود،               بــا قــل

ايــنــکــه حــاال    .  نـمــايــنــدگــي مــيــکــنــد    
محاسبات مردم بـعـداًً بـه چـه چـيـزي               
وادارشان ميکند بحـث ديـگـري اسـت         
ــنــهــا را                    ــه دلشــان اي ــنــکــه ت ــي اي ول

بـه ايـن     .  ميخواهند ترديدي نبايد کرد
ميرسم که آيا اسم کـمـونـيـسـم مـزاحـم          
اين پروسه است و چقدر مزاحم است و   

وگـرنـه اگـر      .  ما بايد با آن چکار بکنيم
اسم ما حزب ايران بود، حزبـي بـود بـا        
مشخصات حزب کمونيست کـارگـري     
اما اسمش حزب ايران بود، االن دنـيـا       

از ايـن نـظـر کـه هـمـه             .  را برداشته بود
ميگفتند بله آقا همه هـمـيـن حـرف را         

خواهيم بزنيم و حزب ايـران راسـت        مي
کسي نميگفت شما سر کـار    .  ميگويد

االن کمونيسم را بـه عـنـوان          .  آئيد نمي
يـک چــيـزي کـه کـمــونـيــسـت اسـت و                   

تواند در اين ممـلـکـت بـيـايـد سـر             نمي

از دوره روس و        .  کــار مــيــشــنــاســنــد    
گذارنـد کـمـونـيـسـت سـر             انگليس نمي

کار بيايد و آمريکا قبول نميکند و يـا    
ايـنـهـا    .  کجا پياده شده اسـت و غـيـره         

حرفهائي است که وقـتـي مـيـفـهـمـنـد             
. کمونيست هستيم به مـا مـيـگـويـنـد        

اگر بگوئيم ما ليبرال هستيم همه ايـن    
سؤالـهـا کـنـار مـيـرونـد و بـعـد بـايـد                      
بنشينند قضاوت کنـنـد بـبـيـنـنـد مـا             

 .ميخواهيم چکار کنيم
اين جنبش نه براي اصالحـات اسـت و       
نه براي اعاده و هـمـيـن نـکـتـه جـالـب               

براي اصالح چـيـز مـنـفـوري بـه           .  است
ميدان نيامده کـه بـخـواهـد چـيـزي را               
نگهدارد و براي اعاده چيزي کـه قـبـالً        

چـيـز   .  مردم دور انداخته اند هم نيسـت 
اي است و ايـن بـنـظـر مـن کـامـالً               تازه

ايــن .  بــراي مــردم مــحــســوس اســت           
جنـبـش بـالـقـوه و بـخـاطـر سـنـتـهـاي                     

اش، هـم سـازمـان دارد و هـم                  قديمـي 
ايـن  .  ميتواند رهبري را تـأمـيـن کـنـد         

نقطه قـوت مـا بـه نسـبـت سـلـطـنـت                     
طلبان و به نسبت راسـتـهـاي غـربـي و          

. هـا اسـت       اسـالمـي    -حتي خود ملي   
. ها خـاتـمـي را دارنـد           اسالمي  -ملي 

ولي همانطور که صحبتـش اسـت اگـر        
او را از دســت بــدهــنـد هـمــگـي عــزا                 

بـدون خـاتـمـي آنـهـا           .  خواهنـد گـرفـت     
. تـر بـرمـيـگـردنـد           پانزده کالس پائـيـن  

حزب کمونيست کارگري که وسط ايـن  
قضيه است به نظر من ايـن شـانـس را          
دارد که اين جنبش را سازمان بدهـد و    

. رهبري اين جـنـبـش را تـأمـيـن کـنـد              
وجود حزب کمـونـيـسـت کـارگـري کـه            
بعداً به آن مـيـرسـم يـکـي از سـرمـايـه               

و کـمـونـيـسـم        .  هاي اين جنبـش اسـت    
کارگري ممکن اسـت در شـاخـه هـاي           
اصـلــي و جـدال اصـلــي ســيـاســي کــه                
درگير ميشود در ايران متشکل تـريـن   

بـا خـط و       .  ترينش بـاشـد   و هدايت شده
حســــابــــکــــارتــــريــــنــــش بــــاشــــد و           

مندترينش باشد، اين نقطه قـوت     نقشه
. جنبش کمونيستي در اين دوره اسـت     

نکته بعد ايـنـکـه هـر چـه ايـن پـروسـه                 
تر و سـيـر تـحـوالت سـريـعـتـر                انقالبي

. باشد شانس ما هم بـيـشـتـر مـيـشـود         
هـر چــه مــردم بــيــشــتــر در فــعــالــيــت              
سياسي شرکت کـنـنـد مـا بـه نسـبـت                

شويم، بخـت   بقيه اين نيروها قويتر مي
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هر چـه ايـن پـروسـه           .  ما بازتر ميشود
محدودتـر بـاشـد و مـردم از صـحـنـه                  

تر باشند، شانس ديگران زيـادتـر      بيرون
من بـعـداً در آن چـارچـوب هـم              ( است 

ولي اگـر    ). شانس خودمان را ميگويم
پروسه انقالبي شود، ميليتانـت شـود،     
اتحاد گسترده شود و مردم نـخـواهـنـد     
بپذيرند، به هـمـان درجـه کـه مـحـيـط              
سياسي راديـکـالـيـزه شـود، بـه هـمـان               
درجه هم ما شانس بيشتري بـراي سـر       
کار آمدن خواهيم داشت تا نسـبـت بـه        
کساني که از حضور مردم در صـحـنـه      

هـا و       و از راديکـالـيـزه شـدن خـواسـتـه           
ايـن  .  شعارهاي مـردم نـفـع نـمـيـکـنـد              

بـخـاطـر ايـنـکـه         .  نقطه مثبت مـاسـت  
فرض مـن ايـن اسـت کـه ايـن پـروسـه                  
راديکاليزه ميشود، مردم وارد صحنـه  

تـر از ايـن          ميشوند و يک جنبش وسيع
 .در راه است

نکته بعد اين است که بـنـظـر مـن ايـن          
پروسه انقالبي افق ما را هـمـه گـيـرتـر          

هـر چـه اوضـاع راديـکـالـيـزه              .  ميکند
شود تئوري راديکال برد بيشتري پـيـدا   
ميکند، برنامه راديکال برد بـيـشـتـري     

رهبران راديکال بـيـشـتـر       .  پيدا ميکند
در نتيـجـه   .  در دل مردم جاي ميگيرند

مــا بــا گســتــرش اعــتــرضــات چــفــت            
و اگر روند را اينطور ببينـيـم   .  ميشويم

کـه بــه سـمــت گســتـرش اعــتـراضــات              
ميرود، مـيـتـوانـيـم فـرض کـنـيـم کـه                   
تناسب قوا به نفع کمونيـسـم کـارگـري       

در دو شرايط بـه نـظـر مـن           .  چرخد مي
شانس سر کار آمدن ما بيشتر از بقـيـه   

يکي در شرايـط دمـکـراتـيـک و          :  است
ــات، و ديــگــري در شــرايــط               انــتــخــاب

در هر دو شرايط ما سـر کـار       .  انقالبي
در هر دوي اينها کـمـونـيـسـم        .  آئيم مي

مـن فـرض     .  آيـد    کارگري سر کـار مـي      
ايـنــکـه مـا اول بـايــد حضــور داشــتــه                
باشيم تا سر کار بيائيم را بـعـداً بـحـث         

فرض کنيم اين نيرو تـوانسـتـه    . ميکنم
است خودش را به صحنه انـتـخـابـاتـي        
آزاد در يــک کشــوري کــه جــمــهــوري              

در يــک   .  اســالمــي نــيــســت، بــرســانــد      
پروسه انتخاباتي دمکراتيک، اگر بـنـا     

اي در ايـران پـا            باشد يک چنين پروسـه 
حـزب  .  بگيرد، ما سـر کـار مـي آئـيـم           

کمونيست کارگري بنظر من بـاالتـريـن    
راي را بين مردمي که آزادانـه بـه پـاي        
صندوقهاي راي رفته بـاشـنـد، بـدسـت        

سلطنت طلب فکر نميـکـنـم    .  مي آورد
اشـتـبـاه    .  اين شـانـس را داشـتـه بـاشـد            

است اگر فکر کنيم کـه انـتـخـابـات بـه           
نفع آنهاست و فقط انقالب به نـفـع مـا      

انتخابات هم به نفـع مـا     .  تمام ميشود
و دقيقاً به همين خـاطـر     .  تمام ميشود

است که فکر ميکنم پـاي انـتـخـابـات          
. نميروند، مـگـر مـجـبـورشـان کـنـيـم               

اي کـه بـرويــم مــجـلــس آزادي                پـروســه 
بـرگـزار کـنــيـم و در حــوزه مـخــتـلــف                  
کانديد معرفي کـنـيـم و راي مـردم را             
بشماريم، حزب کمونيست کارگري بـه    
عنـوان بـزرگـتـريـن حـزب کشـور وارد                

ممکن است اکثريـت  .  مجلس ميشود
نــبــاشــد ولــي اگــر بــگــذارنــد در يــک               
انــتــخــابــات آزاد بــا ســه مــاه فــرجــه                
تبليغاتي کار کنـد، بـزرگـتـريـن حـزب           

در ايـن رابـطـه      .  سياسي کشور ميشود
بـه هـر حـال بـه           .  ميتوانيم بحث کنيـم 

نظر من پروسه انتخـابـاتـي مـا را سـر            
به خاطر واقعيتـي کـه آن       .  کار مياورد

جامعه پشـت سـر مـيـگـذارد پـروسـه                
انتخاباتي، منتقد آن وضعـيـت را سـر        

ــوع           .  کــار مــي آورد       ــه ن مــن راجــع ب
کمونيسم مان بعدا حـرف مـيـزنـم کـه            
اين نوع کمونيسم بـا کـمـونـيـسـمـهـاي           

به اضافه ايـنـکـه      .  ديگر چه فرقي دارد
اي کـه مـا بـا مـردم داريـم، بـر                      رابطه

اي    خالف سنت تاکنونـي چـپ، رابـطـه        
خيلي روشـن و شـفـاف و قـابـل فـهـم                    

ما داريم راجع به نوع کمونيـسـم   .  است
انقـالب هـم مـا        . جديدي حرف ميزنيم

يعـنـي هـم      .  آورد را به نظرم سر کار مي
پروسه دمکراتيک و هم پروسه انقالبـي  

. شانس و قدرت ما را بيشتر مـيـکـنـد    
امــا شــانــس مــا در پــروســه تــوطــئــه              
گرايانه، تباني و روندهاي زيرزميـنـي،   
کودتا و روندهاي کودتا و ضد کـودتـا     

اگـر بـنـا بـاشـد          .  از همـه کـمـتـر اسـت         
حکومت جـمـهـوري اسـالمـي بـا يـک              
سلسله کـودتـا و ضـد کـودتـا عـوض                 
شـود، مـا هــمـچـنـان خـودمـان را در                  

ولي اگر بنـا  .  اپوزيسيون خواهيم يافت
بــاشــد مــردم وارد صــحــنــه شــونــد و              

. انقالب کنند، شانس مـا زيـاد اسـت         
اگر بنا باشد جايي انتخاباتـي صـورت     

به ايـن هـم       .  گيرد شانس ما زياد است
ميـرسـم کـه پـس فـرداي انـتـخـابـات،                  

يعني مـا  .  کودتا دوباره شروع ميشود
اگر با انتخابات سر کار بـيـائـيـم بـايـد           
فکر ايـن را بـکـنـيـم کـه فـردا کـودتـا                    

به آن االن نميپردازم ولـي در    .  کنند مي
خود پروسه انتخابـات شـانـس ايـنـکـه           
کمونيستها را سر کار بيـاورد از هـمـه        

 .بيشتر است
جنبه هاي منفي فعـالـيـتـمـان، يـعـنـي           
جنبه هاي منـفـي فـعـالـيـت ايـن خـط               
سوم، يعني جنبش کمونيسم کـارگـري     

 چيست؟
بـه نـظـرم کــمـبـود مـنــابـع يـکـي از                     -

دو جـريـان     .  اش اسـت  مشکالت اصلي
شـان مـنـابـع          ديگر که اسم بـردم يـکـي     

ــار                      ــار دارد و ک ــي ــت دولــت را در اخ
ميـکـنـد، ديـگـري هـم مـنـابـع بـاقـي                    

. ها را دارد و کارش را مـيـکـنـد       دولت
مانيم و منابـعـي کـه       در نتيجه ما مي

کمبود مـنـابـع    .  اين جنبش بايد بسازد
 .يکي از مهمترين موانع است

االن هـر دو    . نبود حمايت بين المللي -
آن جريانات در سطح جهاني طـرفـداران   

حزب کمونيسـت کـارگـري      . قوي دارند
و کمونيسم در ايران، در اين مـقـطـع و        
تا وقـتـيـکـه نـزديـک قـدرت سـيـاسـي                   
باشيم، به نـظـر مـن آن حـمـايـت بـيـن                   
المللي را در هـيـچ سـطـحـي نـخـواهـد               

 .داشت که آنهاي ديگر دارند
خصـومـت   .  خصومت غـرب بـا مـا          -

غرب با کمونيـسـم کـارگـري يـکـي از             
مـهــمــتـريــن فــاکـتــورهــائــي اســت کــه            

نـه فـقـط بـه         . ميتواند ورق را برگرداند
اين معنا که واقعاً غـرب بـا مـا وارد            
عمل شود، به اين معني که غرب ايـن    
تصــويــر را بــدهــد کــه حــکــومــت                    

پـذيـرم      کمونيستي در آن کشور را نـمـي  
شان بنشينند، چـرتـکـه     و مردم در خانه

بيندازند، بـگـويـنـد غـرب نـمـيـپـذيـرد               
ايم برويم پشـت حـزبـي کـه          مگر ديوانه

اگر بيايد سـر کـار، اول از هـمـه چـيـز                 
موشـک کـروز مـيـخـورد وسـط پـارک                

چرا اين کار را بـکـنـيـم؟ چـرا          !  ساعي؟
ما بيائيم کشور را وارد خصـومـت بـا        
آمريکا بکنيم؟ بگذار راي بـدهـيـم بـه         

ها و بيـايـنـد قـال قضـيـه را              آمريکائي
در نتيجه خصومـت غـرب بـا        .  بکنند

ما و نه فقط خـود خصـومـت، بـلـکـه             
دادن تصوير خصومت غرب بـا مـا و         
تبديل شـدن ايـن کـه غـرب ايـنـهـا را                    

پذيرد به بـخـشـي از خـود آگـاهـي              نمي
مردم و محاسبـات مـردم، يـک مـانـع            
اساسـي سـر راه کـمـونـيـسـم کـارگـري                  

کسي با پاي خودش، خودش را   .  است
ــزرگــي             وارد مــخــمــصــه     ــه ايــن ب اي ب

ها ميبخشـيـد    بچه: "ميگويد. نميکند
ولي من دارم ميـروم راي بـدهـم بـه آن             

شــوروي .  آقـا کــه غــرب گــفــتــه اســت           
ــه مــا نشــان داد،                      ــن را ب ــنــظــرم اي ب

مـا مـورد     .  تحوالت روسيه نشـان داد   
هجوم ميدياي غربي قرار ميگيـريـم و     

يـعـنـي بـايـد        .  بشدت تحريف ميشويم
فرض کنيم که جنبش کمونيـسـتـي در      
ايران با يک حمله وحشيانه و کثـيـف از     
طرف ميدياي بورژوائي غـربـي روبـرو        
ميشود، سي ان ان، بـي بـي سـي، بـا               

. دروغهاي شاخـداري کـه مـيـگـويـنـد           
اي نوشته بـود کـه        ديروز گاردين مقاله

آيا لنين باالخره يک آدم مشـنـگ بـود        
يا يک آدم مستبد؟ شـق ديـگـري بـيـن            

يا يـک آدم مشـنـگ          !  اين دو تا نيست
يـا ديـوانـه بـوده يـا            !  بوده يـا مسـتـبـد      

از ايــن دو حــالــت خــارج             !  مســتــبــد 
ايــن کــه رهـبــر يـک انــقــالب            !  نـيــســت 

کــارگــري بــوده کــه آزادي آورده و بــه               
هـمـان فــنـالنـد بـغـل دســت خـودشــان                
استقالل داده، کسي کـه مسـتـعـمـرات        
روسيه را بـخـشـيـده، حـقـوق زن در آن               
مملکت را باال بـرده و کـارگـر نـوعـي            
ايــمــنــي اقــتــصــادي بــه دســت آورده،            

ايـنـکـه ايـن آدمـي          .  شان نيست مسأله
که به قول اينها مشـنـگ بـوده، بـقـول          
اينها اين آدم ديوانه، فقط کـتـابـهـايـش      
از تمام کتابهاي سران بورژوائي غـربـي   
بيشتر بوده و خود ايـنـهـا روز خـودش         
گفته اند که کميسارياي بلشـويـکـهـاي     
در قدرت به اندازه کتابخانـه دانشـگـاه      

شـان     بين خودشان نوشته دارند، مسأله
االن ميگويند لنين يـا ديـوانـه      .  نيست

لـنـيـن    !  بوده، يا خل بوده و يا مسـتـبـد   
تـا  .  بيچاره مسـتـبـد هـم نـبـوده اسـت             

وقتي لنين سر کار بود اجازه و اختـيـار   
. هيچ تصميمي تنهائي با لنـيـن نـبـود      

پنج سال، ده سال بعـد از مـرگ لـنـيـن            
تازه شوروي شروع کرد بـه اسـتـبـدادي         

اين تصويري است کـه مـيـديـاي       .  شدن
بــا مــا بــدتــر از ايــن          .  غـرب مـيــدهــد    

! ميکننـد  ببينيد با کوبا چه .  کنند مي
کاسترو را در تصويـر مـيـديـاي غـرب          

ديـکـتـاتـور کـوبـا، کـاسـتـرو              : " ببينيد
خـوب ديـکـتـاتـور        ..."!  امروز افـزود      

او .  کوبا به کاسترو چـه مـربـوط اسـت        
هم مثل هر جاي ديگر دنـيـا انـتـخـاب        

چـرا  .  شده و دارد کـارش را مـيـکـنـد             
گزارشت را درست تهيه نميکني؟ ايـن    
کاري است کـه بـا مـا مـمـکـن اسـت                  

به احتمال قوي ميدياي غـربـي   .  بکنند
به جان اين جنبش ميافتد و ايـن بـراي       

ــمــي اســت             ــع مــه ــه  .  مــا مــان مســأل
ــه                 ــي ــد جــنــگ ســردي عــل ــاگــان ــروپ پ
کمونيسم بطور کلي، يعـنـي گـذاشـتـن        
ــاي                      ــه پ ــن ب ــي ــه شــوروي و چ ــجــرب ت
کمونيستها و مـنـفـي بـافـي راجـع بـه                
سوسياليسم، از مـوانـع کـار ايـن خـط            

 .است
ــم کــار                   - يــکــي از مشــکــالت مــه

اي اسـت کـه          کمونيسم کارگري روحيـه 
". جـونـيـوريسـم    " من بـه آن مـيـگـويـم            

کســانــي کــه خــودشــان را بــه عــنــوان              
شريک کوچکتر جامعه قبول کـرده انـد     
و تصوري از ايـن نـدارنـد کـه جـامـعـه              

بـه نـظـر      .  ميتواند بدست آنهـا بـگـردد     
من کمونيسم، بخصـوص در کشـوري       
مثل ايران که هيـچـوقـت خـط اصـلـي           
اپوزيسيون نشده و پاي قـدرت نـبـوده،      
عادت کرده که بـه خـودش بـه عـنـوان            

گروه فشـار بـراي     .  گروه فشار نگاه کند
پرچم حـق و حـقـيـقـت کـه بـه دسـتـت                    
بگيري و بروي جلو تا با تيـر بـزنـنـد و         

چپ از خـود تصـويـر          .  بر زمين بيفتي
اينکـه يـک عـده سـيـاسـتـمـدار سـطـح                   
باالي جامعه هستند را ندارد، ايـنـکـه      
يک جنبش اجتـمـاعـي زنـده اسـت کـه             
ميخواهد قدرت را بگيرد، جامـعـه را     
ــد، آمــوزش و پــرورش را                    اداره کــن
سازمان دهد، و اقـتـصـاد را سـازمـان            

فکر ميکند چپ مـوظـف اسـت        . دهد
که به کسان ديگر فشار بياورد تـا ايـن       

و اين خرد ديدن خـود و      .  کار را بکنند
کوچک ديدن خود، به نـظـر مـن شـايـد            
مهمترين عـامـلـي اسـت کـه مـمـکـن               

بـه  .  است سـد راه کسـب قـدرت شـود              
نظرم چه براي فـراخـوان کسـب قـدرت،         
چه براي حفظ قدرت، اولـيـن مشـکـل         

. آيـد    از داخل خود اين صف بيرون مـي 
گويند اين کـار را نـکـنـيـم،             اينکه مي

414جوانان کمونیست    1388 مرداد   13  19   

  آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟

 20ادامه صفحه  



ايـم؟ آيـا        چرا خيز براي قدرت بـرداشـتـه   
مــيــتــوانــيــم قــدرت را بــگــيــريــم؟ آيــا            
ميتوانيم حفظ کنيم؟ آيا قرار نـيـسـت      

هـمـه   .  اينکار را بکند و غـيـره    "  طبقه" 
طـرف شـنـا بـلـد          .  اينـهـا بـهـانـه اسـت          

نيست، هزار و يک دليل مـي آورد کـه         
من امروز نميخـواهـم بـروم داخـل آب           

اش را نـيـاورده،           مايو).  خنده حضار(
ســرمــا خــورده، وقــتــش نــيــســـت،                 
نمـيـخـواهـد از ديـگـران جـلـو بـزنـد و                     

بـه هـر     .  و غـيـره    !  آبروي همـه را بـبـرد       
 .دليلي وارد اين قضيه نميشود

وقـتــي مســألــه را بـررســي مــيــکــنــي             
" شـوراهـا  " بيني که پشتش تئـوري     مي

بايد قدرت را بگيرنـد، کـه در روسـيـه           
نگرفتند، بلکه بلـشـويـکـهـا قـدرت را           

بايد انقالب کند و نـه    "  طبقه" گرفتند، 
فرمولبندي ما هـم نـمـيـگـويـد         ( حزب 

، خـوابـيـده      ) حزب بـايـد انـقـالب کـنـد          
ولي فرمولبنديي کـه مـيـگـويـد        . است

نرو به سمت قـدرت، تـرس از اسـتـخـر            
سياسـي ايـن جـنـبـش جـونـيـور را در                   

. اينکاره نيـسـت  .  جامعه نشان ميدهد
وگرنه شمـا سـه تـا مـديـر کـل وزارت                 
فرهنگ را بگذاريد کنار هم و بـا آنـهـا      
حزب بسازيـد، فـوري احسـاس کسـب           

فـکـر   .  قدرت بـه آنـهـا دسـت مـيـدهـد             
فـوراً  .  ميکنند فوراً بايـد وزيـر شـونـد        

. شان را براي جامعـه مـيـدهـنـد        برنامه
اين خرد ديـدن خـود و ايـن تـعـلـق بـه                    

بــودن "  مــارژيـنــال " حـاشــيـه جـامــعـه،         
تـاريــخــي چــپ در ايــران، ذهــنــيــت و              
روانشناسي کـه بـا خـودش آورده، بـه               
نظر مـن يـکـي از بـزرگـتـريـن مـوانـع                    

مـن فــکــر مــيــکــنـم اگــر چــپ             .  اسـت 
ــه               ــخــورد روي ايــن مســل شــکــســت ب
شکست ميخورد نـه روي هـيـچـکـدام          

روي ايـن کـه       .  آنهاي ديگـر کـه گـفـتـم         
نميرود نقـشـش را انـجـام دهـد و ايـن                 

دوم .  مهمترين مشکل اين خـط اسـت    
خـــردادي ايـــن مشـــکـــل را نـــدارد،               

طـرف  !  ميخواهد جهان را نجات دهـد   
اش را نمي تـوانـد پـيـدا کـنـد،            راه خانه

. ميخواهـد ديـالـوگ تـمـدنـهـا بـکـنـد                
بـه او    !  جدي ميگـويـم  ).  خنده حضار( 

اند تو ديگر راجع به مـطـبـوعـات      گفته
االن پــنــج مــاه اســت کــه           !  حــرف نــزن  

قـرار بـود بـا        .  نميداند چکار مـيـکـنـد    
ديالوگ تمدنها بـرود جـرج سـورس را          

ــيــاورد        بــيــل گــيــتــز را        .  ســر عــقــل ب
راهنمائي کند و به آمريکا بگـويـد کـه      

از ادعـا    !  سيستم شـمـا خـوب نـيـسـت          
کردنش دست بر نمي دارد و کسي هـم    

امـا مـن و شـمـا           .  به ريشش نميخندد
که ميگوئيم کـمـونـيـسـتـهـا قـدرت را             

آيند کـه     بگيرند، از هزار سوراخ در مي
ــالنــکــيــســتــهــا، چــه       :  نــگــاه کــنــيــد     ب

تخيالتي، چه خود بزرگ بيني هـائـي،     
در .  اش دارند من مـن مـيـکـنـنـد         همه

حالي که کسي با ديـالـوگ تـمـدنـهـاي           
خــاتــمــي کــه تــا ديــروز مســئــول يــک             
کـتـابـخــانـه مـذهــبـي بـوده مشـکـلــي                

آقاي خاتمي ميتـوانـد ديـالـوگ       .  ندارد
تمدنها بکنـد ولـي شـمـا نـمـيـتـوانـيـد                 
اختيار مـمـلـکـتـي کـه خـودت در آن                  

اي و احتمـاالً در آن مـقـطـع            بزرگ شده
صدهزار نفر از نخبگان آن جـامـعـه را          

فـکـر   .  اي را داشته باشـيـد   سازمان داده
کنند که همين آدمها که در حـزب     نمي

کـمــونـيــســت کــارگــري و در جـنــبــش             
اند، اگر در يک شرايـط آزاد     کمونيستي

در يک آگهـي شـغـلـي شـرکـت کـنـنـد،                
شان براي اداره جـامـعـه از ايـن          توانائي

اول .  وزرا و وکال بيـشـتـر خـواهـد بـود          
انـد تـا بـتـوانـنـد            اينها را سرکوب کرده

و خـود ايـن جـنـبـش            .  حکومت کننـد 
ايـن بـه     .  حاضر نيست اين را قبول کند

نظر مـن فشـار گـنـاه پسـااسـتـالـيـنـي                 
اســتــالــيــن آمــده کــاري کــرده،          .  اســت

احساس گناهـي بـا کـمـک آمـريـکـا و                
اند که بيچـاره از تـرس        چپها خلق کرده

خوب اسـتـالـيـن بـه          .  نميتواند راه برود
ما چه؟ مگر من هيتلر را بـه حسـاب         
آقاي بـنـي صـدر گـذاشـتـه ام، کـه تـو                   
استالين را به حساب من مـيـگـذاري؟      

.) الفـارق اسـت     شان اصالً مع مقايسه( 
تو هيتلر را داشتي اين هم استالـيـن را     

کشـور دنـيـا         ٨٠ کسـي کـه در         .  دارد
کودتا کرده کـه ديـگـر از ايـن حـرفـهـا                

کسي که بمب اتمي بـر سـر     .  نبايد بزند
مردم مياندازد و بچه هاي مـدرسـه را       
در هيروشيما و ناکازاکي ميکشـد کـه     
نـبـايــد بـحــث اسـتــالـيـن را بـه مـيــان                    

فـوقـش مـن هـم مـثـل شـمـا                 .  بکـشـد  

ولي هيچکس تـا حـاال نـرفـتـه          .  هستم
يقه يک حزب ناسيوناليست را بـگـيـرد      
و بـگــويـد کـه شـمــا اســتـبــداد بــه پــا                   
ميکنيد و يا از کجا معلـوم کـه شـمـا         

بـا چـپ ايـن        .  پلوراليسم را قبول کنيـد 
کار را ميکنند و چپ هم بِر و بِر نـگـاه     

خـود مـا بـه عـنـوان اولـيـن                .  ميکـنـد  
حزب سياسي چپ در ايران کـه ادعـاي     
قـدرت کـرده، دورادور ادعـاي قــدرت            

ايم، آمـاج حـملـه قـرار گـرفـتـه و                   کرده
بــيــشــتــريــن اهــانــتــهــا و فشــارهــا را              

ايم بـراي     متحمل شده.  ايم متحمل شده
ايـم از دولـت حـرف             اينکه جرئت کـرده 

. از رابطه دولت و حزب و غـيـره    .  بزنيم
اينهـا هـمـه بـه نـظـر مـن آن احسـاس                     
اکونوميسـم مـنـشـويـکـي و احسـاس              
گناه پسااستالـيـنـي اسـت کـه خـمـيـره               
چپ را تشکيل داده و اگـر کـمـونـيـسـم         
کارگري بخواهد به قدرت بـرسـد قـبـل         
از هر چيـز بـايـد خـودش بـخـواهـد بـه                 

اين به نـظـرم مـهـمـتـريـن          .  قدرت برسد
 .مانع است

نکته ديگر، ضعف ديـگـر، جـنـبـش           -
. نسبتاً توسعه نيـافـتـه کـارگـري اسـت          
. ايــن ضــعــف خــيــلــي بــزرگــي اســت             

کمونيسم مـيـخـواهـد در کشـوري بـه               
اش    قدرت برسد کـه جـنـبـش کـارگـري          

اشکال حتي مـقـدمـاتـي از تشـکـل و             
اعتراض اجتماعي را بـه دسـت نـداده            

اگر شما برويد آمريکـاي التـيـن      .  است
بينيد که رهبران کـارگـري رهـبـران          مي

شناخته شده هستند در سطح شـهـردار   
رهـبـر فـالن      .  شهـر و وکـيـل مـجـلـس            

سنديکاي کارگري و اتحاديه کـارگـري     
در .  يک آدم سـرشـنـاس جـامـعـه اسـت           

کـارگــر  " ايـران کــارگـر هـمــان تصــويـر              
، " آورديم ديـوارمـان را تـيـغـه بـکـشـد                

کارگري که آوردند يک کار بـه او    . است
ميدهند و او هم انجام ميدهد و مـزد      

کارگر هـنـوز نـتـوانسـتـه در           .  ميگيرد
جامعه ايران به عنوان يکي از پـاهـاي       
بحث اقتصادي، پاي بـحـث سـيـاسـي،        
پاي بحث دمکراسي و حقـوق مـدنـي،      
با نمايندگانش و شـخـصـيـتـهـايـش و              

. سازمانـهـايـش حضـور بـهـم بـرسـانـد               
آمريکاي التين هميشه ايـنـطـور بـوده         

حــزب چـپ بــه اتــحــاديـه هــاي            .  اسـت 
کارگري نزديک ميشود، رهبرانشان بـا    
هم حرف ميزنند و قرار ميگذارنـد کـه     
به حزب چپ راي بدهند و کمک کـنـنـد    

در ايران کـارگـر     .  که آنها سرکار بيايند
سـاخـتـارهـاي     .  منفرد و اتـمـيـزه اسـت      

مـبــارزه صــنــفــي نــداشــتــه و مــبــارزه            
در .  دفاعي را نتوانسته سازمان بـدهـد  

نـتــيــجـه يــک حــفــره بــزرگ پشـت ســر                
مـيـروي   .  کمونيستها بـجـا مـيـگـذارد       

جلو براي اينکـه يـک حـرکـت اسـاسـي             
اي کـه حـرکـت           بيني طبـقـه   بکني، مي

دارد به نامش و يـا الاقـل از طـرفـش             
صـورت مــيـگــيــرد، خــودش مـعــلــوم           
نيست با چه استحکـامـي در صـحـنـه          

براي دوره کوتاهي مي آيـنـد در     .  است
معلمين، دانشجويان، زنان بـه  .  صحنه

طور کلي مـمـکـن اسـت يـک جـنـبـش               
طـوالنـي مـدت اعـتـراضــي ســيـاســي              
داشته باشند و يا روشـنـفـکـران و ادبـا          

ولـي کـارگـر ايـن بـخـت و               .  بخصوص
آزادي عمل را ندارد کـه دو سـال، سـه            

. سال در قلـمـرو سـيـاسـي پـرسـه بـزنـد               
باالخره بايد سر و ته اين پروسه در سـه    

بيرون ايـن سـه مـاه مـا             .  ماه هم بيايد
کارگران را به صورت نيروي زنده فعـال  

آن سـه مـاه       .  حامي ايـن خـط نـداريـم          
داريم، آن سـه مـاه قـيـام و شـورش و                    
شوراهاي خـودبـخـودي و اتـحـاديـه و               
مجامع عمومي اي که کارگران دارنـد    
مشـت گــره مــيـکــنـنــد و سـخــنـرانــي               

ايـم و آن         ميکـنـنـد را هـمـه مـا ديـده               
هست، ولي تـا آن سـه مـاه مـانـده بـه                 
کسب قدرت، و در غياب يک جـنـبـش      
اعـتـراض کـارگـري شـکـل يـافـتـه کــه                  
آگاهانه از اين چپـهـا دفـاع کـنـد، ايـن             
خط چکار ميتـوانـد بـکـنـد؟ جـنـبـش             

اي در انگلستان مشکل نـدارد     اتحاديه
. که بگويـد طـرفـدار چـه حـزبـي اسـت               

مـيـگـويـد مـلـت بـرويـد بـه                .  ميگويد
حزب کمـونـيـسـت يـا بـه حـزب لـيـبـر                   

اولين خاصيتـي کـه     .  اينجا راي بدهيد
جنبش کارگري از چپ حاشـيـه نشـيـن       
تحت تاثير اختناق گرفته اين است کـه  

در .  خود را غيرسياسـي وانـمـود کـنـد         
نتيجه حتي اگر به صحنه هم بيايـد بـه     
آن ســرعــت بــه نــيــروي ذخــيــره و بــه                 
اصطالح به يکي از ارکان اين جـنـبـش      
که ميخواهد قدرت را بگـيـرد تـبـديـل        

 .نميشود
بنظر من نقاط مثبتي کـه بـخـصـوص       
االن بايد روي آن مـکـث کـرد دو رکـن           

 .اساسي در جامعه است
بـه  .  يکي مسأله سکـوالريسـم اسـت      -

نـظــر مــن هــر جــريـانــي کــه بــه جــاي                 
جمهوري اسالمي سر کار بـيـايـد بـايـد        

بـايـد   .  يک جريان سـکـوالريسـت بـاشـد       
و حـتـي بـه نـظـر مـن               .  ضد دين باشد

سکوالريسم کافي نيـسـت، بـايـد ضـد          
با يک موج برگشـت عـلـيـه       .  دين باشد

مذهب روبرو هستيم که هر چه جلـوتـر   
چـون فـردا     .  برود، وسـيـعـتـر مـيـشـود           

آخوند را ميگيرند و ميگويند اين آقـا    
نـفـر را بـا دسـت              ١٨ را مـيـبـيـنـيـد،         

آن وقــت بــايــد     .  خـودش کشــتــه اســت     
اي کـه در         ببينيد چند نفر از آن تـتـمـه       

دهات يک جـائـي نـمـاز مـيـخـوانـنـد،                
ايــن .  نـمــازشــان را کــنــار مــيــگــذارنـد         
ايـن  .  پروسه به نفع اسالم پيش نمـيـرود  

پــروســه دارد بــه ضــرر اســالم پــيــش               
جنبشي که ضد مذهب بـاشـد     .  ميرود

يک پايش را گـذاشـتـه الي در قـدرت               
سيـاسـي و االن کـه نـگـاه مـيـکـنـيـد                     
ميبينيد فـقـط کـمـونـيـسـم کـارگـري،              
کمونيسم راديکال کـارگـري اسـت کـه           
آشکارا و علناً و بصـورت اعـالم شـده        
خودش را عليه مذهب تـعـريـف کـرده         

 .است
نصـف  .  مسأله بعـدي زنـان هسـتـنـد          -

جامعه اسـت و نـه فـقـط زنـان نصـف                 
جامعه هستند، بلکه از نصـف ديـگـر        
جامعه هـم بـخـش زيـادشـان طـرفـدار                

در نتـيـجـه يـک پـالتـفـرم            .  برابري است
مهم کمونيـسـتـهـا کـه مـمـکـن اسـت                

. مردم با آن بـيـايـنـد مسـألـه زن اسـت             
چون انقالبي کـه مـيـشـود، مـيـتـوانـد             

اکـثـريـت عـظـيـم         .  خيلي زنـانـه بـاشـد        
ميتواند به اين معني به تو راي بـدهـد     

اکثريـت عـظـيـم هـمـيـن            .  و با تو باشد
چون زن هستـنـد،   .  طوري با تو هستند

در نـتـيـجـه کـمـونـيـسـم              .  با تو هستند
کارگري به نظر من سر مسأله مـذهـب   
و مسأله زن دو پشتوانه در آن جـامـعـه    
دارد که هيچکدام از جنبشهاي ديـگـر     

ضد مـذهـبـي      .  از آن برخوردار نيستند
ــان                   گــري ــوق زن ــاع از حــق . اش و دف

مدرنيسم، سکوالريسم و غيره تبعـات  
اگر مـدرنـيـسـم حـزبـي در           .  اينها است

چـيـزي تـرجـمــه شــود، ضـد اسـالمــي                
اش، دفـاعـش    اش، ضد ديني گري گري

از حـقـوق زنـان، و خـالـصـي اخـالقـي                 
جنبـشـي اسـت کـه         .  براي جوانان است

براي مثال با فرهنـگـي کـه يـک جـوان            
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ايـرانـي بـايـد در آن زنـدگـي کـنـد، بــا                     
ــهــا آدمــي کــه                   ــيــون خــواســت مــيــل
ميخواهند بيايند در صحنه جامعـه و    

شان را تـجـربـه کـنـنـد، کـامـال                زندگي
 .خوانايي دارد

اينها به نظر من نقاط مثبت و منـفـي   
جنبش کمونيسم کـارگـري در چـنـيـن            

اشتباه است اگـر فـکـر      .  بزنگاهي است
کنيم که ايـن جـنـبـشـهـا مـي آيـنـد و                    
نقاط مثبت و منفي را در يـک تـابـلـو         

. ميگذارند و مردم انتخاب ميـکـنـنـد    
بـايـد شـرايـط       .  طبعاً ايـنـطـور نـيـسـت        

تبديـل شـود بـه شـرايـطـي کـه قـدرت                   
وقـتـي شـرايـط       .  دست به دسـت بشـود    

اينطور شد مردم بين مشـخـصـه هـاي       
بـه  .  عمومي تري انتـخـاب مـيـکـنـنـد         

نــظــرم مــردم اســاســاً در يــک چــنــيــن               
تحولي، بـيـن چـپ و راسـت يـکـي را                 
انتخاب ميکنند، نه فقط مردمي کـه    
بايد يکي از اينها را قبول کنند، بلـکـه   
مردمي هم که بايد بـه مـيـدان بـرونـد            
بايد بين چپ و راست يکي را انتـخـاب   

يا ميرويد در صف راسـتـهـا يـا         .  کنند
 .در صف چپها ميايستيد

در يــک بــزنــگــاه ســيــاســي مــثــل يــک             
چــنــيــنــي،     انــقــالب يــا تــحــوالت ايــن        

حزب داريـم کـه        ٨٢ اينطور نيست که 
. نميدانيم کدامش را انـتـخـاب کـنـيـم          

تصـمـيـم    .  آيـد    چنين حالتي پيش نـمـي    
ــه      ــم،      :  مـــيـــگـــيـــري کـ چـــپـــي هســـتـ

جــمــهــوريــخــواهــم، طــرفــدار عــدالــت          
طـرفـدار   .  ام، ميروم اينـطـرف   اجتماعي

آمريکا و غرب هستم، زنده بـاد وضـع     
ــق، مــيــروم آنــطــرف         الــبــتــه در     .  ســاب

جزئيات انتخابهاي ديگري هـم وجـود       
دارد ولـي در کــل، جـامـعــه تصـمـيــم                

گيرد کـه ايـن پـيـروزي بـنـام چـپ                   مي
 .صورت بگيرد يا بنام راست

تـا  .  ايـن اتـفـاق افـتـاد            ٥٧ در انقالب 
قبل از تظاهرات تاسوعا و عاشورا بـه    
نظر مي آمد که مردم دارنـد در ايـران         

به نظر مـي    . يک انتخاب چپ ميکنند
آمد که مـردم دارنـد چـپ را بـمـيـدان                 
ميکشند و زير شعـارهـاي چـپ دارنـد         

زيـر شـعـارهـاي       .  تظاهرات مـيـکـنـنـد       
و بـعـد بـا        .  چپ اعـتـراض مـيـکـنـنـد           

گاوبندي اسالميون و آمريکـا و سـران       

حکومت، سيسـتـم انـتـقـالـي تـعـريـف              
روز عاشـورا کسـانـي کـه در           .  ميشود

شـعـار   .  خيابان بودند ميدانند چـه شـد    
ــر شــاه       "  ــا فــحــش ســران         !"  مــرگ ب ب

مـيـگـفـتـي      .  تظاهرات روبـرو مـيـشـد        
، ميگفتند آن سـاواکـي     !"مرگ بر شاه"

!" مرگ بر شـاه   " عليه شعار . را بگيريد
روز عاشورا بـه عـنـوان شـعـار سـاواک             

مـعـلـوم بـود کــه         .  سـمـپـاشـي مـيـشــد        
هـژمـونـي    .  تصميمشان را گـرفـتـه انـد        

راست داشت روي جـنـبـش اعـتـراضـي         
از مـقـطــع تـاســوعـا عـاشــورا اعـمــال               
ميشد، از مـقـطـعـي کـه خـمـيـنـي بـه                 
مسلمانها پيغام ميدهد که صفتـان را    

در نتـيـجـه چـپ را         .  از چپها جدا کنيد
ميگذارند که به آن شليک شود و چـپ      
ديگر جرات نميکند با شـعـار خـودش        

" اهللا اکـبـر    " با شـعـار       .  به خيابان بيايد
وقـتـي کـه      .  بايـد بـه خـيـابـان بـيـائـيـد               

ــد                    ــم را دارن مــعــلــوم شــد کــه آن رژي
انـدازنـد و راسـت مـذهـبـي تـنـهـا                   مي

انتخابي است که مـردم دارنـد، مـردم          
ايـن دفـعـه هـم         .  هم پشت آنها رفـتـنـد     

مسأله ايـن اسـت کـه          .  همينطور است
اگر چپ خودش را به عنـوان انـتـخـاب       
عرضه کرده باشد، مـردم بـيـن چـپ و           

چـپ  .  راست يکي را انتخاب ميکنـنـد  
و اگـر    .  بطور کلي و راست بطور کـلـي    

اينطور که مـن گـفـتـم پـرچـمـدارش و                
چهره شاخص چپ کمونيـسـم کـارگـري       
ــه تــوده ايســم، ســوســيــال                  بــاشــد و ن
دمکراسي و جريان ديـگـري، آن وقـت          
اين انـتـخـابـي اسـت بـيـن کـمـونـيـسـم                   

به نـظـر مـن      .  کارگري و باقي جريانات
 .به همين سادگي است

رويــم در      بـحــث ايــن نـيــسـت کــه مــي            
ها و مردم را با ايدئولوژي آلمـانـي    خانه

و هجدهم برومر مارکس و مانيفـسـت   
قرار نيـسـت   .  کنيم کمونيست آشنا مي

از اين راه مردم کمونيـسـم کـارگـري را         
مردم دنبـال رهـبـر يـک         .  انتخاب کنند

اجتماعي ميگـردنـد،     -تحول سياسي 
نيروهاي در صحنه را نگاه ميکننـد و    
تصميم ميگيرند که با راست بروند يـا    

و اگر با چپ رفتند با آن چـپـي     .  با چپ
ميروند کـه هـژمـونـي سـيـاسـي دارد،              
ــي               ــي فــکــري دارد، هــژمــون هــژمــون

ســازمــانــي دارد و کســي کــه در آن                  
مـقـطـع چـپ را بـه نـام خـودش کـرده                     

اسمش ديگر مهم نيست، بـا آن      .  است
ــد   ــور           .  مــيــرون ــدائــي ســيــان ــک ف چــري

ميـگـذاشـت زيـر زبـانـش و حـرفـهـاي                  
نامفهوم ميگفت و بـا رژيـم شـاه وارد          

وقتي مردم رفتند يـک  .  جنگ شده بود
کار سياسـي تشـکـيـالتـي کـردنـد کـه               
ربطي به چريکيسـم نـداشـت و شـاه را             
انـداخـتـنـد، رفـتـنـد چـريـک را آوردنـد                   

. گذاشتن آنجـا و دورش جـمـع شـدنـد             
زنده باد چريک فدائي، درود بـر    :  گفتند
خود فدائي نـمـيـتـوانسـت بـاور         !  فدايي

ــش                    ــراي ــفــاق دارد ب کــنــد کــه ايــن ات
هـيـچـکـس هـم از ايـن عـده                .  ميافتـد 

کتابهاي جزني و پويان و احمد زاده را     
مـا  " ولي فدائـي سـمـبـل         .  نخوانده بود

آقـا جـان     :  شـده بـود    "  مسلمان نيستيـم 
ايـنـهـايــي کـه ايـنـجـا جـمـع شـده انــد                      
ــم                  ــد ه ــد، آخــون ــســتــن ــي ــان ن ــم مســل
نــمــيــخــواهــنــد و دوســت نــدارنــد بــه              

در .  جـمـهــوري اســالمـي راي بـدهــنـد           
نتيجه در يک فضاي انتخاب و در يـک    
دوراهـي ايــنـگـونــه، مـيــتـوانـد بـحــث               
قدرت براي حزب کمونيسـت کـارگـري      
و جنبش کمونـيـسـم کـارگـري مـطـرح            

نه در يک پروسه ارشادي کـه در      .  باشد
آن مردم مطمئن بشوند که بله بـرنـامـه    

ايـم و از هـمـه بـهـتـر                  اينها را خـوانـده      
 .است

همانطور که گفـتـم در يـک پـروسـه بـه               
اصطالح تدريجي که در آن انـتـخـابـات     
مــطــرح بــاشــد و يــا در يــک پــروســه                 
انقالبي و يـا در يـک جـنـگ نـظـامـي                  
طــوالنــي مــدت حــزب کــمــونــيــســت           
کــارگــري و يــا کــمــونــيــســم کــارگــري            

اين سه راهـي    .  ميتواند به قدرت برسد
است کـه جـامـعـه جـلـوي کـمـونـيـسـم                  

بيرون اينها يعنـي ضـربـات      .  ميگذارد
کوتاه مـدت نـظـامـي و بـه اصـطـالح                
انـتــقــالــهــاي قــدرت ســيــاســي از بــاال            
ميتواند حکومت اسالمـي را عـوض       
کند و بدهد دست جنـاحـهـاي ديـگـري        
در راست و آنوقت به نظرم ايـن بـحـران        

اين بـحـران     . ميتواند تخفيف پيدا کند
حکومتي بـورژوازي حـتـي مـيـتـوانـد            

در آن صـورت      .  براي ده سال حل بشود
کمونيسم کارگري تبديـل مـيـشـود بـه          
يک نيـروي قـدرتـمـنـد اپـوزيسـيـون در               

ولي قدرت سـيـاسـي بـه طـرق          . جامعه

دمکراتيک، انتخاباتي و انقالبي قابـل  
اگــر پــروســه بــه طــرق         .  تصــرف اســت  

کودتائي و بـدون دخـالـت مـردم طـي              
شود، به نظر من کمـونـيـسـم کـارگـري         

 .شانس قدرت گرفتن ندارد
* 

حال فرض کنيم ماحصل اين تحـوالت  
و سرنگوني و غيره يک انـتـخـاب چـپ         
در جامعه بود و فرض کنيـم ايـن چـپ        
سمبليزه شد در کمونيـسـم کـارگـري و         
فرض کنـيـم کـه کـمـونـيـسـم کـارگـري                 
قــدرت را تشــکــيــل داد و قــدرت را                
گرفت، سؤالي که مطرح ميـشـود ايـن      
است که آيا ميشود در قـدرت مـانـد؟        
فکر کنم ايـن پـيـچـيـده تـريـن مسـألـه                

آيا مـيـشـود در قـدرت مـانـد؟               .  است
اي کــه قــدرت را            چــون خــود پــروســه      

تـر از در قـدرت            بگيـريـم هـنـوز سـاده         
ماندن در قدرت هـم مـن     .  ماندن است

صـحـبـت بـيـسـت سـال را نـمـيـکـنــم،                    
آيا ميـشـود   .  صحبت از پنج سال است

اين حزب کمونيست کارگـري کـه روي       
دوش مردم به قدرت رسيده در قـدرت      
بماند يا نه؟ اوالً اينـهـا در انـتـخـابـات           
تقلب خواهند کـرد ولـي فـرض کـنـيـم             

. عليرغم اين، حـزب بـه قـدرت بـرسـد           
ثانياً ممکن اسـت بـخـواهـنـد کـودتـا              
کننـد و مـمـکـن اسـت سـعـي کـنـنـد                     
ــک جــنــگ خــارجــي                    ــه ي کشــور را ب

ممکن اسـت سـعـي کـنـنـد             .  بکشانند
. کشور را با تروريسم بي ثبـات کـنـنـد      

ممکن اسـت کشـور را بـخـواهـنـد بـا                
تحريم اقتصادي و محاصره اقتصـادي  

ممکن است کشـور را    .  بي ثبات کنند
بــخــواهــنــد از طــريــق هــمــان بــحــث                
فـدرالـيـسـم کـه صـحـبـتـش را کـرديـم                    

تـوانـيـم بـه ايـن           آيا مي. متالشي کنند
مشکالت فايق آئيـم؟ آيـا کـمـونـيـسـم            
کارگري عـلـيـرغـم هـمـه ايـن مسـائـل                
ميتواند قدرتي را کـه در يـک شـرايـط           
مـنــاسـب ســيـاســي بــه چـنــگ آورده،              
نگهدارد؟ جوابي که مـن مـيـدهـم بـه            

يعني مـن  .  فرض شرايطي مثبت است
فکر ميکنم با توجـه بـه اوضـاع بـيـن            
المـلـلـي و بـا تـوجـه بـه مشـخـصـات                     

. داخلي ميتوانـد قـدرت را نـگـهـدارد           
خود پروسه کسـب قـدرتـش بـه انـدازه              
کافـي سـخـت اسـت و فـرض کـردم و                   
پيچيدگيهاي خودش را دارد کـه بـعـدا      

ولي حفظ قدرت و قـرار      .  به آن ميرسم
گرفتن در موقعيتي که واقـعـاً دولـتـي       
تشکيل شود که مـيـخـواهـد مسـائـل           
جامعه را حل و فصل کـنـد، سـاخـتـار          
سياسي و فرهنگي جامـعـه را عـوض        
کند، به نظر من در اين دوره مشخـص  
در ايران در حيطه اخـتـيـار کـمـونـيـسـم           

بخاطر همين هـم مـن       .  کارگري هست
اول بحث گفتم که اين نسـخـه را بـراي          

نــمــي دانــم    .  کشــور کــره نــمــيــپــيــچــم       
کمونيسم کره اصالً شانس دارد کـاري      
بکند يـا نـه؟ مـن دارم راجـع بـه يـک                     
شرايط ويژه تاريخي و منحصر به فـرد    
تـاريـخـي در ايـران حـرف مـيــزنـم کــه                  
کمونيسم کارگري ميـتـوانـد قـدرت را         
بگيرد و ميتواند نگـهـدارد، بـه شـرط         
اينکه يک سلسله پروسه هائـي را طـي       

 .کند
اي که به نظر مـن مـهـم       اولين مساله -

است اين است که اين کمـونـيـسـم نـوع        
به نظرم کـمـونـيـسـم نـوع           .  قديم نيست

قديم در اين پروسـه اگـر هـم قـدرت را             
ميتـوانسـت بـدسـت بـيـاورد، فـوراً از                

مشــخــصــات .  دســتــش مــيــگــرفــتــنــد    
کمونيسم کارگـري مـعـاصـر در ايـران            
طـوري اسـت کـه بـتـوانـد ايـن کـار را                     

اوالً يـک سـنـت اروپـاي غـربـي               . بکند
ــه حــزب           .  اســت مــهــمــتــريــن ســرمــاي

کمونيست کارگري ايـن اسـت کـه يـک           
بـگـذاريـد ايـن را         .  حزب غـربـي اسـت       

حـزبـي اسـت کـه ريشـه            .  معـنـي کـنـم      
هايش در انديشه و فرهنگ و مـدنـيـت    

ايـــن حـــزب    .  اروپــاي غـــربـــي اســـت        
ملـي يـک عـده از جـوامـع                -اسالمي 

شرقي نيست که عليه امپرياليسـم قـد     
علم کرده و ميخواهـنـد دولـت خـودي         

اين ناسيوناليسم چـيـنـي    .  درست کنند
ايـن فـرهـنـگ بـومـي جـائـي               .  نيـسـت  
ايـن حـزب کـارگـر صـنـعـتـي               .  نيـسـت  

آلماني و انگليسي است که رهـبـرانـش      
ــگ                        ــنـ ــرهـ ــرون داده و آن فـ ــيـ را بـ
کاپيتاليستي را هضـم کـرده و نـقـاط             
مثبتش را هم شناخته و در خصـومـت   
فرهنگي و مدني و نژادي هم بـا غـرب     

اين اولين سرمايـه ايـن جـريـان         . نيست
يعني در ايران با پـيـروزي حـزب      .  است

کمونيست کـارگـري، مـدنـيـت غـربـي            
من نـمـيـخـواهـم هـيـچ          .  پيروز ميشود

تـوهــمـي نســبـت بـه مــدنـيــت غــربــي               
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تاکنوني بدست بدهم ولي هر کـس کـه     
کالهش را قاضي کند مـيـدانـد اجـازه         
حرف زدن از اجـازه حـرف نـزدن بـهـتـر             

اگر کليسا برود نماز خـودش را      .  است
بخواند و در کار مردم فضولـي نـکـنـد       

يـا اگــر زن و مــرد آزاد             .  بـهــتــر اســت   
بـاشــنــد کــه هــر مـنــاســبــاتــي بــا هــم                
ميخواهند برقرار کننـد و يـا مـرد بـا             
مرد و زن با زن و هـر چـه کـه االن در                

بينيم، بهتـر اسـت از        جامعه داريم مي
مـا  .  اينکه با چماق بر سر مردم بزنـنـد  

داريم ميبينيم که اگر اجازه بدهند کـه    
هر کس نقدش را بـه جـامـعـه بـگـويـد              
بهتر است و اينها هـمـه دسـتـاوردهـاي        

جامعه شـرقـي از       . مدنيت غربي است
ايـن چــيـزهــا از خـودش بـيــرون نــداده                

ــي !  کــاش داده بــود     !  حــيــف .  اســت ول
. بـه مـا مـربـوط نـيـسـت             .  نداده اسـت 

باالخره نـداده اسـت و االن حـزبـي کـه                
ميخواهد برود آن آزادمنشي سـيـاسـي    
را بياورد پايش را روي مدنيت غـربـي     

و ايـن خـويشـاونـدي بـا            .  گذاشته است
غرب بـه نـظـر مـن در عـمـيـق تـريـن                      
سطحي رابطه ما را بـا جـهـان آن دوره          

و کـارهـائـي را در          .  تعيـيـن مـيـکـنـد        
حيطه اخـتـيـارات حـزب کـمـونـيـسـت                

هـا و       کارگري قرار ميدهد کـه چـيـنـي        
اي که در آن چـپـهـا           کشورهاي متفرقه

سر کار آمدند، نميتوانستند بکنـنـد و     
آن اينست که در کشور را بـاز کـنـد بـه         
روي غــرب و خــودش را در امــتــداد               
مدنيت غربي و نقد غربي به جهان، بـا  
يک جهان نگري غربي مـطـرح کـنـد و           
در نتيجه مـنـهـاي اخـتـالف سـيـاسـي             
روزمره با دولتهاي غربي کـه مـمـکـن         
است پيش بيايد و يا پيش نـيـايـد، بـه         
يک صلح عميقـتـري بـا مـردم اروپـاي            

شـرايـطـي کـه       .  غربي و امريکـا بـرسـد     
هيچ کشوري در خـاورمـيـانـه نـدارد و          

ايـن امـکـان      .  نميتواند هم داشته باشد
وجـود دارد کـه پــيـروزي کــمـونــيــســم              
کـارگــري در ايـران حــتــي بــه صــورت              
پــيــروزي مــدنــيــت غــربــي، در غــرب            

بـراي چـه؟ بـراي ايـنـکـه             .  تصوير شود
حزبي سر کار مـي آيـد کـه هـمـان روز              
اول برابري زن و مـرد، لـغـو مـجـازات            
اعدام، آزادي بي قيد و شرط سيـاسـي،   

آزادي فعالـيـت رسـانـه هـاي جـمـعـي،               
آزادي مطبوعات، آزادي انتـخـابـات و      
آزادي تشکيل احزاب و بيانـيـه حـقـوق       
بشر کـه سـهـل اسـت فـراتـر از آن را،                     

بـعـد هــم مـيـگـويــد          .  اعـالم مـيـکـنــد      
و به هـر کـس کـه از            .  تشريف بياوريد

ــجــا عــبــور مــيــکــنــد، در هــمــان                  آن
اي کـه آنـجـا هسـت مـيـگـويـد                  فاصله

بيائـيـد بـه هـر چـه مـيـخـواهـيـد راي                      
افغانيها را جزء مردم آن کشـور    .  دهيد

ميداند و به آنهاي ديگر هم مـيـگـويـد       
اگر به شما هجوم آوردند شما هم بـلـنـد    

يـک کشــوري    .  شـويـد بــيـايـيـد ايـنـجــا           
ايجاد ميشود که به نظر مي آيـد دارد      
از يک سلسله ارزشهائي حـرف مـيـزنـد       
کـه انســان غــربـي و آزاديــخـواه بـا آن                  

فکر نـمـيـکـنـد        .  خوانائي حس ميکند
که اينها رفته اند فلسفه عرفانـي شـرق     

انـد و دوبـاره          يا رفته.  اند را احياء کرده
انــد و مــثــالً         بـاســتــان شــنــاســي کــرده      

اند مزدک و مانـي ايـن حـرفـهـا           فهميده
يــا مــيــخــواهــنــد عــکــس        .  انــد   را زده  

انوشيروان دادگر را از اين به بـعـد روي     
). خـنـده حضـار     ( پولشان چاپ کنـنـد     

ميگـويـنـد ايـنـهـا بـه نـيـوتـن احـتـرام                     
مــيــگـــذارنــد، بــه دارويــن احــتـــرام                 
ميگذارند، به ليبراليسم غربي احـتـرام   
مـيـگـذارنـد، بـه مـارکـس و انـگـلــس                  
احترام ميگذارند، به جنبـش کـارگـري      
اين کشور احترام ميگذارنـد، بـه هـنـر         
آوانگارد، به ارزشهاي اخالقي پـيـشـرو    

تـنـهـا کشـوري در         .  احترام ميگـذارنـد  
خاورميانه ميشود کـه کسـي مـزاحـم           

. آزادي جنسـي کـس ديـگـري نـيـسـت             
اولين کساني که مـمـکـن اسـت جـمـع             
شوند و از اين دولت دفاع کنند، زنـهـا     

سازمانهاي مدافع بـخـشـهـاي     . هستند
. اقــلــيــت در ايــن کشــورهــا هســتــنــد           

کشوري است که مـطـلـقـا نـژادپـرسـت            
نيست و بـا تـمـايـالت جـنـسـي مـردم               
کاري ندارد و همه آزادنـد حـرفشـان را          

اين تصوير اگـر مـنـتـقـل شـود             .  بزنند
بهترين ابزاري است براي اينکه جـلـوي     
توطئه بر عليه چنين حکومتي گرفـتـه   

نه فـقـط ايـن، بـلـکـه خـود ايـن                   .  شود
مدنيت آنقـدر بـا شـکـوه اسـت کـه از                 

. فردا مردم ميگويند کـه درسـت شـد         

اگر شما بيائيد اين مـنـشـور را اعـالم         
کنيد، توطئه کردن عليه حکومـت در    
داخل و شوراندن مـردم عـلـيـه آن، بـه              

ميگويند آخـر    .  شدت مشکل ميشود
ما در تظاهرات عليه چـه حـکـومـتـي          
شرکت کنيم؟ تازه همينها ديروز هـمـه     

مــجــازات .  زنــدانــيــهــا را آزاد کــردنــد        
آزادي .  اعــــدام را لــــغــــو کــــردنــــد             

زن و مـرد    .  مطبوعات را اعالم کردند
حـقـوق مـدنـي       .  را برابر اعـالم کـردنـد       

کودک را اعالم کـردنـد و گـفـتـنـد هـر                
کس هر نـوع مـوسـيـقـي مـيـخـواهـد،              

چرا من بـيـايـم بـر       . بسازد و گوش کند
عليه اينها تظاهرات کنم؟ چـي داريـد       
ميگوئيد آقا جان؟ به نظر من اگـر مـا     
بتوانيم، اگر ايـن جـنـبـش بـتـوانـد، بـه               
عنوان پيروزي يک فرهنگ باالتري بـه    
قدرت برسد، آنوقت توطئـه عـلـيـهـش        
سخت است، منـزوي کـردنـش سـخـت          

. است، محاصره کردنش سـخـت اسـت     
ممکن است فالن ژنرال آمريـکـائـي بـه       

اش هـر کـاري          دنبال خط جنگ سردي
بـخـواهــد بـکــنـد ولــي تـوده مـردم آن                  
کشور ميگويند که ايـن يـک جـامـعـه            
باز است و ميتواني بروي و ببيني چـه    

چيز عـجـيـبـي نـيـسـت کـه             .  خبر است
پشت ديوار قايـم کـرده بـاشـنـد و يـک               
پرده رويش کشيده باشند که ميگوئـي  

آنـجـا قـانـون       .  دارند توطئه مـيـکـنـنـد     
مخفي کردن اطالعات دولتي نـدارنـد،   

تو نميتـوانـي اسـرار دولـتـي          . ما داريم
. را اينجا بگوئي ولي آنجا ميـگـويـنـد    

ميتواني در جـلـسـه مـجـلـس شـرکـت             
کـنــي و جــلــســه هــيــات وزيــرانــش را              

چـي داريـد     .  تلويزيـون نشـان مـيـدهـد         
ميگوئيد؟ همه اين رسانه هاي خـبـري     

. آنجا دفتر دارند و حرفشان را ميزنـنـد  
ايـن  .  به اين حکومت دسترسي هسـت   

به اصطالح غربيـگـري و آزادانـديشـي         
حکومت و اينکه ايـن پـيـروزي جـنـاح          
چپ اروپاست، پيروزي چـپ اروپـاسـت      
کـه در ايـران تـحـقـق پـيـدا مـيـکـنــد،                     
پــيــروزي چــپ اروپــا و انــقــالبــيــگــري           
اروپـاسـت کـه در ايـران تــحـقـق پـيــدا                   

بـه نـظـر      .  ميکند، اولين گارانتي است
مـن ايــنــجــاسـت کــه مــا مـيــبــيــنــيــم              
ــنــکــه                   ــر ســر اي ــهــاي دو دهــه ب جــدال
کمونيسم چيست، مـيـتـوانـد نـتـيـجـه             

بـا خـط     .  سياسي ملموس داشته باشـد 
ــشــود در ايــران           "  راه درخشــان   "  ــي ــم ن

بـا  .  انقـالب کـرد و گـرفـت و ايسـتـاد                
پيشمرگه ي کومـه لـه     "بحث کومه له، 

بــا بــحــث    .  هــم نــمــيــشــود   "  وک پــوالن  
سرمايه داري مستقـل و غـيـروابسـتـه          

با بحـث بـورژوازي مـلـي         .  هم نميشود
با بـحـث جـنـبـش        .  مستقل نميشود  -

اگـر شـمـا      .  اسالمي نـمـيـشـود       -ملي 
کشـوري درسـت کـنـيــد کـه بـگـوئـيــد                 
تروريست اگر بيايد اينجا من تـحـويـل    

اش مـيـدهـم و يـا              دادگاه بين المـلـلـي   
اش    خودم جلوي روي هـمـه مـحـاکـمـه          

مـيـکـنـم، خـيـال غـرب از ايـن بـابــت                    
در نتيجه حـملـه کـردن      .  راحت ميشود

 .تر است به آن کشور خيلي سخت
مـمـکـن اسـت       "  کمـونـيـسـم    " اين اسم  -

باعث شود خاطرات جنـگ سـردي در       
اي زنده شـود ولـي سـؤالـي            دل يک عده

که هست اين است که چـقـدر جـامـعـه          
غربي از اين دولـت بـالـفـعـل احسـاس             
خطر مـيـکـنـد؟ بـه نـظـر مـن طـبـقـه                       

اش احساس خطر ميکـنـد ولـي       حاکمه
ولـي  .  يک خـطـر مـبـهـم و دراز مـدت              

تــوده اهــالــي خــوشــشــان مــي آيــد و               
ممـکـن اسـت ايـن را بـه عـنـوان يـک                     
حـرکــت پــيـشــرو در خــاورمـيــانــه کــه              
ميتواند شروع صلح در جهان و صـلـح     

 .خاورميانه باشد، در آغوش بگيرند
نکته بعدي به نظر من قدرت بسـيـج      -

ضامني کـه ايـن جـنـبـش          .  مردم است
دارد، اين است که مردم را در صـحـنـه    

راجع به اين ديگر بيـشـتـر از      . نگهدارد
نيـروي اصـلـي      .  اين نبايد صحبت کرد

چــنــيــن کشــوري از نــظــر ســيــاســي و             
 .اقتصادي و نظامي، مردم هستند

نکته ديگر اينکه به نظـر مـن مـردم         -
. بـيـنـنـد       خودشان را در حکومـت مـي    

چه کسـي را      .  شوراها تشکيل ميشود
ايـن مـردم     .  ميخواهيد مالمت کنـيـد  

ايــران هســتــنــد کــه در شــوراهــايشــان           
دارند تصميم ميگـيـرنـد و حـکـومـت           

ساختار حکومتي يک چنيـن  . ميکنند
نظامي مبتنـي بـر حضـور مسـتـقـيـم              
همه در پروسه تصميم گيـري در تـمـام        

. حــاالت و لــحــظــات جــامــعــه اســت            
همانطور که گفتم اين يک جـامـعـه بـاز       

 .و يک جامعه مترقي است
به اينها بايد چند نکته را اضافه کـرد،    

 .دو نکته الاقل
يکي اينکه چنيـن حـکـومـتـي بـايـد             -

يک ديپلماسي فوق العاده مـنـعـطـف و       

بـه نـظـر مـن         .  اي داشته بـاشـد   عاقالنه
نبايد قصد جنگ و صـدور چـيـزهـاي           

بـايـد   .  اين چنيني را به هيچ جا بـکـنـد   
اطمينان خاطر بدهد که مـا بـا کسـي          

يک کشوري باشد کـه    .  سر دعوا نداريم
شـمـا   .  ميتواند بـا شـمـا کـنـار بـيـايـد              

فاشيست هستـيـد؟ بـارک اهللا، خـوش           
مـا مـيـخـواهـيـم ايـنـجـا کـار                 ! بحالت

بـه نـظـر مـن نـبـايـد              .  ديگري بـکـنـيـم    
نـبـايـد    .  دعوت بـه مـخـاصـمـه بـکـنـد            

ــا غــرب و                   اصــالً پــاي خصــومــت ب
راهـش ايـن     .  کشورهاي منـطـقـه بـرود      

است که يـک ديـپـلـمـاسـي مـنـعـطـفـي                
داشته باشد براي اينکه بتواند خـودش    
را در منطقه به اندازه کافي حفظ کـنـد   
تا وقـتـي کـه آن اعـتـمـاد بـه نـفـس و                      
ائتـالف بـيـن الـمـلـلـي در دفـاع از او                     

راسـتـش اگـر شـرايـطـي           .  شکل بگيـرد 
بشود که تـجـربـه کـمـونـيـسـتـي را در                
ايران رويش خون بپاشند، حمله کنـنـد،   
سه ماه جنگ کـنـنـد و پـنـج شـهـر را                
نابود کنند، بمـب بـيـنـدازنـد، تـحـريـم             
اقتصادي بکنند، به نظرم اين انـقـالب     

شکست مـيـخـورد      .  شکست ميخورد
به اين معني که شايـد نـهـايـتـاً پـيـروز            
شود ولي بيست سال اولش بـاز نسـلـي      
که انـقـالب کـرده دچـار يـک سـلـسـلـه                    
مشقات و بدبختيـهـا مـيـشـود و ايـن             
مشقات دقيقاً مبنـاي عـروج هـزار و          
يک جور نـاسـيـونـالـيـسـم و بـورژوائـي                
ــعــدي ايــن جــنــبــش                    ــاز ب گــري در ف

در نتيجه بايد تالش کرد کـه    .  ميشود
خون به اين جنبش نپاشند، فقر به ايـن    
جنبش نپاشند، و واقعاً سر کـار آمـدن     
کمونيسم کـارگـري مسـاوي بـاشـد بـا             

 ً"آزادي فـوراً   . " آزادي فوراً، رفـاه فـوراً    
. به نظر مي آيد خيلي سـخـت نـيـسـت         

از خـودت شـک       .  ميگوئي همه آزادنـد 
نداري و فکر ميکـنـي کـه شـوراهـا از            

ولـي  .  اين حکـومـت دفـاع مـيـکـنـنـد            
. بايد مقداري بحـث کـنـيـم      "  رفاه فوراً" 

 چگونه رفاه فوراً؟
نـکـتــه دوم بـه نـظـر مـن بـايــد ايــن                      -

واقعيت باشد که ما بايد جامعه ايـران    
اي تـعـريـف         را از هـم اکـنـون دو حـوزه          

ما بايد فرض کنيم مـردم ايـران       .  کنيم
در دو حـوزه جـغــرافــيـائــي مــخـتــلــف              

اي داخـل خـاک          عـده .  زندگي ميکننـد 
و ما بـايـد هـر      . اي بيرون آن ايران و عده
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اين انقالب بـايـد در       .  دو حوزه را ببريم
مـا يـک     .  هر دو حوزه به پيروزي بـرسـد  

عــده کــنــتــراي ايــرانــي کــه بــرونــد در              
فلوريدا بنشينند و مرتب اذيت کننـد،  
مرتب پول خرج کـنـنـد کـه جـمـهـوري              
سوسياليستي را بـيـنـدازنـد، نـه فـقـط            
نميخواهيم بـلـکـه مـيـخـواهـيـم صـف              
مردم دو سه ميليوني کـه بـهـيـچـوجـه           
مجبور نيست به ايران برگـردد را نـيـز        

ايـنـطـور نـيـسـت         . با خود داشته باشيم
کـه اگــر دمــکــراســي بشــود هــمــه بــر              

ميگويد دمـکـراسـي شـده،       . ميگردند
خوبه، ولي من شغلم ايـنـجـا بـهـتـر از             

در نتيجـه يـک     .  بر نميگردند. آنجاست
حوزه قوي جامعه ايراني االصل وجـود  
دارد که به نظر من جنبش کمونيستـي  
کارگري بـايـد تـبـديـلـش کـنـد بـه يـک                   
پشت جبهه عظيم در اروپاي غربي کـه  

طـوري کـه فـکـر         .  از او دفاع ميـکـنـد   
کنند نميشود با آن کشـور بـدرفـتـاري           
کرد براي اينکه در ايـن کشـورهـا سـه             
ميليون طـرفـدار دارد و بـه هـر در و                   
ــور                 ــنـــد کـــه کشـ ــزنـ ــکـــري مـــيـ پـــيـ
سوسياليستي خودشان را آنـجـا حـفـظ       

و آن کشور بـاعـث افـتـخـارشـان         .  کنند
به نظرم آن عکس و نقشـه گـربـه      .  است

به جاي خودش محفوظ به ايـن نـقـشـه       
جهان فکر کنيد و ايـن مـيـلـيـونـهـا و                
صدها هزار آدمي که هستند، و بـايـد       

به نظرم اشتباه اسـت ايـن       .  اينها را برد
تصــورهــاي داخــل کشــوري و نســل              
قديمي است که ايران آنـجـاسـت، فـقـط        
از آنــجــا مــيــشــود حــرف زد، آنــجــا                

همه جا به نـظـر مـن      .  ميشود کار کرد
بايد کار کرد و به نظرم کسي کـه ايـران     
را برده باشد و خـارج را نـبـرده بـاشـد                

بـايـد بـتـوانـي از          .  وضع دشواري دارد  
حاال بخصوص فرض کني که فعالـيـت   
در عرصه بـيـن الـمـلـلـي کـاريسـت بـه                

فعاليت دوره تـبـعـيـد         .  اعتبار خودش
در نتيجه جنبشي که بـخـواهـد    . نيست

در ايران پيروز شود بـايـد هـمـيـن االن            
فضاي ايرانـي بـيـرون از ايـران را بـرده                

تـبـديـل کـرده بـاشـد بـه پشــت                .  بـاشـد  
 .جبهه خودش

نکته بعد همبستگي بين الـمـلـلـي و        -
کــار بـــا     .  افــکـــار عـــمــومـــي اســـت        

جنبشهاي کارگري، کار با جنبـشـهـاي    
ســوســيــالــيــســتــي و کــار بــا افــکــار               

و .  ايـنـهـا نـيـرو مـيـخـواهـد             .  عمومي
براي همين هم مـن بـه آن نـيـروي اول               

جـنـبـشـهـاي کـارگـري و            .  تکيـه کـردم    
سوسياليـسـتـي صـدايشـان خـيـلـي بـه                

بـراي آزاد کـردن يـک          .  جائي نـمـيـرسـد    
زنداني و غيره خوبـنـد ولـي ايـنـهـا در             
موقعيـتـي نـيـسـتـنـد کـه حـتـي مـزد                    

واقـعـيـت    .  خودشان را درست بگـيـرنـد   
در دنياي غرب جنبش کـارگـري   .  است

و .  اي بسـر مـيـبـرد       در موقعيت آشفته
فکر ميکنم ما راجع به يکـي دو سـال       

ايـن تصـور     .  آينده داريم حرف ميزنـيـم  
که جنبـش کـارگـري غـرب مـيـايـد و                

اي از چنين دولتي ميکنـد   دفاع جانانه
بايـد مـا سـعـي         .  خيلي منطقي نيست

. کنيم اين دفاع را به مـيـدان بـيـاوريـم         
کمونيسم کارگري بايد بتواند اين نيـرو  

ولي بـه نـظـر مـن بـايـد               .  را جذب کند
فرض کند که ايـن کـار نـيـروي زيـادي            

آنــجــا .  اتــومــاتــيــک نــيــســت   .  مــيــبــرد
سوسياليسم، پس اينجا کـارگـر دفـاع        

يادمان بـاشـد     .  اينطور نيست. ميکند
اي اسـت و         که ايـن جـنـبـش اتـحـاديـه             

دوست دارد بيکاري را صـادر کـنـد و          
اشـتـغــال را بـراي خــودش نــگـهــدارد،              

ايـن يـک     .  مثـل آلـمـان و غـيـره غـيـره               
اي اسـت بـا افـق و               جـنـبـش اتـحـاديـه        
در تحـلـيـل نـهـائـي         .  آرمانهاي خودش

ــي .  پشــت دولــت خــودش مــيــرود          ول
افکار عمـومـي بـه مـعـنـي وسـيـعـتـر                 
کلمه بـه نـظـر مـن قـابـل فـتـح کـردن                      

 .ميشود افکار عمومي را برد. است
بـراي  :  مجموعه اين بحثهـا ايـن اسـت       

اينکه ما بتوانيم، کمونيـسـم کـارگـري       
بتـوانـد، خـودش را بـه عـنـوان رهـبـر                   
ــنــدازد،                 ــي ــا ب ــراضــات مــردم ج اعــت
بطوريکه پـيـروزي اعـتـراضـات مـردم           
تشـکــيــل دولــت تــوسـط کــمــونــيــســم           
کارگري باشد، اين مسيري کـه گـفـتـم         

 .را بايد طي کند
اي بکنم بـه بـحـث قـديـمـي،              من اشاره

قديمي به اين معـنـي کـه شـش هـفـت             
ماهي است که در حـزب کـمـونـيـسـت           
کـارگـري مــطـرح شــده اسـت، بـحـثــي               
تحت نام جـنـبـش سـلـبـي يـا جـنـبـش                 

که معلوم مـيـشـود دو طـرف         .  اثباتي
. اش هسـتـم     دارد که من طرفدار سلبي

بـبـيـنـيـد      :  خطوط کل بحث ايـن اسـت      
شان را بـر حسـب        مردم رهبري سياسي

ــخــاب                 ــت ــش ان ــه شــرح حــال ــع مــطــال
بروند يک جائي بنـشـيـنـنـد،      .  کنند نمي

بــبــيــنــنــد گــروهــهــاي مــخــتــلــف چــه            
شان را بـراي رهـبـري           ميگويند و يکي
مــردم انــتـخــابـهــاي     .  انـتـخــاب کــنـنــد     

انـقـالب يـک      .  سياسي مهمي ميکنند
ــبــي اســت         ــجــمــن     .  حــرکــت ســل در ان

مارکس در بحث کاپيتال حـتـي راجـع        
به سوسيالـيـسـم از مـارکـس بـرايـتـان               
خواندم که کمونيـسـم جـنـبـشـي اسـت            

خودش هـيـچ     .  براي نفي وضع موجود
چـون  .  الگوي اثباتي في الـحـال نـدارد       

وضع موجود مـبـتـنـي بـر مـالـکـيـت              
خصــوصــي اســت، بــنــا بــه تــعــريــف،            
کمونيسم، مبتني بـر لـغـو مـالـکـيـت            

به ايـن مـعـنـي، داده         .  خصوصي است
هاي امروز است که به شما مـيـگـويـد       
فردا چه کار ميکنيد، نه طرح اثـبـاتـي    

ايـن بـه مـعـنـي          .  خودتان راجع به فردا
روزمره ترش در مورد جنبش سيـاسـي   

مردم ميخواهند از   .  هم صدق ميکند
شر جمهوري اسالمي خـالص شـونـد،        
دنــبــال يــک رهــبــري مــيــگــردنــد کــه              
اعــتـــبـــار، لـــيـــاقــت و صــالحـــيـــت              

اش را داشـتـه بـاشـد و آنـقـدر                  تاريخي
خوشايند بـاشـد کـه پـروسـه انـداخـتـن               
جمهوري اسالمـي را تـحـت آن پـرچـم              

. ايـن يـک پـروسـه اسـت           .  انجام بدهنـد 
رهـبـري اثـبـاتـي        .  انقالب سلبي اسـت   

ولــي رهــبــري اثــبــاتــي در يــک           .  اسـت 
شما بايد صالحيت يـک    . جنبش سلبي

جنبش را برسميت بشناسيد و آن ايـن        
است که ميتواند بگيرد، خـوب اسـت       

اگر ايـن را    .  بگيرد و ميتواند نگهدارد
 -در ناصيـه يـکـي حـرکـت سـيـاسـي                 

اجتماعي ببـيـنـنـد، مـردم بـه عـنـوان               
و ديـگـر از       .  رهبري قبولش ميکـنـنـد   

را هـمـراه ايـن        "  نـه " آنجا به بـعـد چـون        
را هم هـمـراهـش      "  آري"جريان گفته اند 

يـعـنـي اگـر بـگـوئـيـد مـا                .  ميگويـنـد  
جرياني هستيم که برابري زن و مـرد را    
آورديم، مدلي که تو براي برابـري زن و      
مرد بعداً پيـشـنـهـاد مـيـکـنـي بـطـور               

. عــادي بــرايشــان قــابــل قــبــول اســت           
رهـبـريــش را آورده سـر کـار، مـيــرود                 
ميايستد ببيند طرح چيست و مـيـرود   

در نـتـيـجـه مـدل          .  اش مـيـکـنـد         پياده
اثـبــاتـي بـحــث از نــظـر تــقـويــمـي بــر                   

، کـه هـر کسـي        " نه" ميگردد به بعد از 
ولي بحـث انـتـخـاب       .  بايد داشته باشد

شدن يک حزب به رهبـري يـک جـنـبـش          
اجتماعـي و قـرار گـرفـتـنـش درصـدر                
جنبش اجتماعي، اين است کـه ثـابـت        
کند رهـبـر اليـقـي بـراي امـيـال تـوده                   

رهبر اليقي براي پـيـاده کـردن        .  هاست
اي اسـت کـه          و به ثمر رسـانـدن پـروسـه      

 .شروع شده است
مستقل از برنامه ما، بدون تبـلـيـغـات     
مــا، مــردم و ايــن نســل، جــمــهــوري               
اسالمي را نـمـيـخـواهـنـد، دنـبـال يـک              
رهبري در درون بافت سياسي جـامـعـه    
مـيـگـردنـد کـه لـيـاقـت و صـالحـيـت                    
سياسي، معنوي، بينشي، سازمـانـي،   

اي آن را داشـتـه بـاشـد کـه ايـن                  برنامه
ايـن  .  جنـبـش را بـه پـيـروزي بـرسـانـد                

صالحيت فقـط يـک سـري مـدل بـراي              
ايـن  .  پياده کـردن در جـامـعـه نـيـسـت             

يــعــنــي  .  صــالحــيــت يــعــنــي حضــور        
يـعـنـي    .  دسترسي مردم بـه ايـن حـزب         

ديدن اين حزب در جـوانـب مـخـتـلـف             
يعني ديدنش به عنوان حـزبـي   .  جامعه

که ميتواند اصولي تصميم بـگـيـرد و        
و ديـدنـش بـه        .  تصميم عاقالنه بگيرد

ــزرگ             ــده ب ــدي ــوان يــک پ ــا   .  عــن ــه ــن اي
مـلـزومـات تـبـديــل شـدن بــه رهـبــري                

سياست بـه اصـطـالح      .  اجتماعي است
مسابقه هوش يا ملکه زيبـائـي دخـتـر       
شايسته نيست که ايشـان دور کـمـرش        
اينقدر است، سوادش ايـنـقـدر اسـت و         

اش مـيـخـورد پـس          آن تاج هم به قيافه
ايـنـطـور    .  اين را انـتـخـاب مـيـکـنـيـم              

اين انتخابي اسـت بـر مـبـنـاي          . نيست
اينکه طـرف مـيـتـوانـد آن را بـه ثـمـر                   

فــکــر مــيــکــنــم          .  بــرســانــد يــا نــه           
اپورتونيستها وقتي امکـان گـرايـي را        
وسط مي آروند دقيقاً دارند از هـمـيـن      

مـردم  .  خاصيـت اسـتـفـاده مـيـکـنـنـد             
ميخواهند يکي يک کـاري را صـورت       

 .دهد
اينها با اين فرمول مي آيند که کـل آن    
که ممکن نيست بايد جـزئـي بـاشـد و           
ما ميتوانيم جزئا ترتيبات اصالحـات  

ميتوانيم تفاوتي در زنـدگـي   .  را بدهيم
مردم را با خـودشـان     .  شما ايجاد کنيم

اش    اول با فـرض ايـنـکـه کـل           .  ميبرند
ممکن نيست و بعد با اين کـه مـن در       

دولتم، پارتي دارم، بااليم و ميبـيـنـيـد     
از خود حکومتم و مـيـتـوانـم اصـالح            
کــنــم، مــردم را دنــبــال خــودشـــان                   

اين به خاطر همان واقعـيـت   .  ميکشند
است کـه مـا مـيـخـواهـيـم روي وجـه                   
ديگرش استوار شويـم و آن ايـن اسـت            
کـه مـردم مـيـخـواهـنـد صـالحـيـت و                   
ــوانــائــي رهــبــري کــردن                 لــيــاقــت و ت

. شان را در يک جرياني ببـيـنـنـد     جنبش
اش و ديـدن         فقط بـا خـوانـدن بـرنـامـه          

. اش ايـن بـه دسـت نـمـي آيـد                 روزنامه
بايد حضور و دسترسي عميق سياسـي  
و عملـي بـراي آن بـخـش از مـردم در                  

 .جامعه داشته باشد
من پاسخم به اين ترتيب به ايـن بـحـث      
که آيـا در ايـن تـحـوالت کـمـونـيـسـم                    
ميتوانـد قـدرت را بـگـيـرد، يـک آري                 

ــنــکــه           .  مشــروط اســت     ــه شــرط اي ب
مجموعه وسيعـي از شـرايـط تـأمـيـن             
شود و پيش شرطـهـائـي فـراهـم شـود،           
کمونيسم ايـران يـک شـانـس دارد کـه                 
قدرت را بگيرد و به اصطـالح الـگـوي      

. جامعه را تعيين کند و شـکـل بـدهـد        
به نظر من ميتواند قدرت را بگيـرد و    
اين ملـزومـات بـه نـيـروي آگـاه حـزب                

ــکــنــد               ــيــدا مــي حــزب  .  بســتــگــي پ
کمونيست کارگري کـه خـيـلـي از مـا              
عضوش هستيم براي هميـن تشـکـيـل       

. شده است و براي همين کار مـيـکـنـد      
اگر انديشه مارکسـيـسـتـي يـک کـلـمـه             
! بگذارد جلويت ميگويد پـراتـيـک کـن      

تو که ميـدانـي بـايـد بـروي آنـجـا بـرو                 
. به هر حال ميرسي يا نميـرسـي  .  ديگر

کسي به خاطـر ايـنـکـه مـمـکـن اسـت               
نرسد تـا بـه حـال از رفـتـن مـنـصـرف                   

در نتـيـجـه ايـن مسـيـر را             .  نشده است
بـايـد طـي کــرد و بـه نــظـرم يــکـي از                      
ــروســه حــزب                  ــه هــاي ايــن پ ســرمــاي

حــزب .  کــمــونــيــســت کــارگــري اســت        
اي اسـت       کمونيست کارگري يک پديـده 

کــه در طــول بــيــســت ســال بــا نــقــد                   
سياسي، با نقد تئوريکي، بـا گـذشـتـن       
از مراحـل عـمـلـي بسـيـار مـتـنـوع و                  
ــي                 ــذرگــاهــهــاي خــيــل ــده و گ ــيــچــي پ
دردناکي، تبديل شده بـه يـک جـريـانـي          
کـه مشــخــصــاتـي کــه مــن گــفــتــم را               

دفـاع  .  ميتواند از خودش بـروز بـدهـد       
بدون قيد و شرط از زن در يک جـامـعـه    
ــازمـــان                    ــي سـ ــالمـــي کـــه حـــتـ اسـ
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آزاديخواهش حـاضـر نـيـسـت بـه ايـن                 
. راحتي حرفش را بزند، سـاده نـيـسـت        

صــحــبــت کــردن از لــغــو مــالــکــيــت              
خصــوصــي بــه عــنــوان هــدف فــوري             

صحبت کـردن از      .  جامعه ساده نيست
ايــنــهــا  .  کســب قــدرت آســان نــيــســت        

 .بحثهائي است که شده است
اگر کسي عالقمند باشد که بـه تـاريـخ      
اينکه چه باعث ميشود که من اينـجـا   
اين حرفها را بزنم، پي ببرد، بايد بـرود    

از بـحـث     .  کوهي از ادبيات را بخـوانـد  
تا بـحـث     "  دولت در دوره هاي انقالبي" 
تـا بـحـثـهـاي        "  اسطوره بورژوازي ملي"

سازماندهي کارگري، تا بحث شـوروي  
و هـمـه ايـنـهـا و هـمــه               .  ايـن حـزب را      

مبارزاتي که در قلمـروهـاي مـخـتـلـف         
سياسي کرده است، رسـيـده بـه جـايـي            

. که يک صف چندهزار نفري آدم اسـت     
اين صف بـه نـظـر مـيـايـد در خـودش                
دارد اين را ميبينـد کـه ايـن نـقـش را              

به نظر من ايـن بـزرگـتـريـن          .  بازي کند
وگـرنـه مـن      .  سرمايه اين پروسـه اسـت    

وقـتـي   .  اصالً دورش را قلم ميگـرفـتـم   
چپي کـه مـيـخـواهـد بـيـايـد سـر کـار                   
وجود نداشته باشد، چپي که ميـتـوانـد    

در .  بــيــايــد ســرکــار هــم وجــود نــدارد          
که ميـخـواهـد بـيـايـد سـر            نتيجه چپي 

ــل از                       ــظــرم از يــک حــداق ــه ن کــار، ب
ملزومات بر خوردار شـده اسـت، االن         

يک کار هرکـولـي مـيـبـرد        .  وجود دارد
کـه آن ديـگـر بــيـرون از بـحـث امــروز                   

من فقط ميخواسـتـم بـگـويـم        .  ماست
اين امکان وجـود دارد و کـمـونـيـسـم               

 .ميتواند سر کار بيايد
 :يکي دو نکته فرعي را اشاره کنم

مساله بقاء ما در قـدرت و مسـألـه           -
به نظر من مـيـتـوانـيـم بـعـداً            .  اقتصاد

در فرصتهاي ديگر بـحـث کـنـيـم ولـي           
اگر فرض کنيم که بر عـلـيـه مـا بـمـب           
کروز نمـيـانـدازنـد و حـاضـرنـد بـا مـا                  
تجارت کنند و مـحـاصـره اقـتـصـادي           

کنند، حـاضـرنـد بـگـذارنـد مـا از               نمي
بازار تـکـنـولـوژي بـخـريـم، حـاضـرنـد                 

ــد مــا جــامــعــه و اقــتــصــاد                بــگــذارن
خودمان را سازمان بـدهـيـم بـدون ايـن          
که توطئه نظامي علـيـه مـا بـکـنـنـد،            
ــن                     ــبــات اي ــم کــه ث اگــر فــرض کــنــي
حکومت زير سـؤال نـيـسـت، بـه نـظـر                

تـر     من سازماندهي يک جامـعـه مـرفـه      
بـا هــمــيـن امــکــانــات مــوجــود فــوراً             

فوراً ممکن است بـه دو      .  ممکن است
 :دليل

يــکــي ايــنــکــه نــيــروي انســانــي آزاد              
مــيــشــود؛ بــه نــظــرم آدمــيــزاد آزاد و              
خوشبخت در همان مقدار وقت سـابـق     

. بهتر ايجاد و خلق و تـولـيـد مـيـکـنـد         
ابتکار مـيـزنـد، دل مـيـدهـد، تـمـرکـز                

يـعـنـي    .  بخرج ميدهد، دل ميـسـوزانـد   
به نظر من رشد اقتصادي يک جـامـعـه    
آزاد و خوشبـخـت، فـوراً خـوشـبـخـت،            

اي کـه بـراي خـودش احـتــرام                جـامـعـه   
قـائــل اســت در درجــه اول بــه خــاطــر                
آدمهايش است نه ايـنـکـه پـول هسـت            

يـک عـده زيـادي آدم          .  يا پـول نـيـسـت        
ميريزند مسکن ميسازند، مدرسـه را    

هـا را بـاز          نو سازي ميکنند، کارخانـه 
سازي ميکنـنـد، سـازمـانـهـاي جـديـد             

شان را مـيـريـزنـد        خلق ميکنند، انرژي
و دل ميـدهـنـد بـه کـار، جـامـعـه يـک                  
نيروي انساني عظيم بدسـت مـي آورد       

يـک عـده آدم افسـرده،          .  که االن نـدارد   
ناراحت، محروم کـه مـيـدانـنـد دارنـد             
براي نيروي بيگانـه کـار مـيـکـنـنـد و              
مـيــخــواهــنــد هــر چــه زودتــر خــالص            
شوند و کمتر کار کنند، ميگويـنـد بـه      
ما چه که چـه بـالئـي سـر ايـن پـروسـه                

بخـش اعـظـم مـردم االن           .  کار مي آيد
بـيـکـارنـد و کـار          .  بيکار افتـاده اسـت    

در صـورتـي کـه در آن            .  نيست بکنند
اي داريــم کـــه            جــامـــعــه، جــامـــعـــه      

مينشينند و با هم نقشه ميـريـزنـد کـه       
بـبـيـنـيـد      .  با هم يک چيـزي را بسـازنـد       

ــده                    ــظــر مــن انســان زن ــه ن ــتــاً ب نــهــاي
بزرگترين سرمايه سوسيـالـيـسـم اسـت        

 .و اين انسان اول از همه آزاد ميشود
دوم اينکه به نظر من حيف و مـيـل و         

ريخت و پـاش در ايـن مـمـالـک فـوق                   
اي    يـعـنـي سـرمـايـه        .  العاده زياد اسـت   

کـه در کشــور ايــران صــرف بــرقــراري              
اختناق و لفت و ليس طـبـقـات حـاکـم          

هـمـان   .  ميشود بي حد و حصـر اسـت        
اولش به سادگي مـيـتـوانـيـم تضـمـيـن           
کنيم که يک چيزهائي مثل بـهـداشـت،    
آموزش و پرورش، ترانسپورت، هـنـر،     
مسکن و غذا از حـيـطـه بـازار بـيـايـد              

هر کس مسکن دارد، هر کـس    .  بيرون
غـذا دارد، هـر کـس مـيـتـوانـد سـوار                   
قطار شود و هر جا که خـواسـت پـيـاده       

هـر کـس     .  شود، از او بليط نميگيـرنـد  
ميتواند برود دانشگاه اسم بـنـويسـد و      
هــر کــس مــيــتــوانــد بــرود دکــتــر تــا               

ايران اين منـابـع را     .  اش بکنند معاينه
دارد که از همان فـردا ايـن نـيـازهـا را              

ايـنـطـور نـيـسـت کـه آقـا               .  تأمين کند
پـول نـداريـم      .  پول نداريم به همه بدهيـم 

. براي اينکه نميخواهيم داشته بـاشـيـم     
براي اينکه اين سيسـتـم يـک سـيـسـتـم            

سـيـسـتـمـي کـه مـن            . استثمارگر است
پيشنهاد مـيـکـنـم ايـن اسـت کـه مـا                   
بيائيم مايحتاج مردم را يکـي پـس از       
ديگري از دست بـازار آزاد بـگـيـريـم و            

و بـنـا بـه        .  بدهيم بيرون سيستـم بـازار    
تعريف به عنوان حـق شـهـرونـدي حـق            

ترانسـپـورت را مـثـال         .  هر کسي باشد
ميزنم، هيچ چيزي مانع از اين نـيـسـت    
که شما قطـار و اتـوبـوس را مـجـانـي               

شما ميخواهيد دو هـزار      .  اعالم کنيد
بيندازي آنـجـا، نـيـنـداز، بـعـداً از يـک                 

چـه لـزومـي دارد        .  جاي ديگر ميگيرم
که دو هزار بـنـدازي و سـوار اتـوبـوس              

برو سوار شو و هر جا خـواسـتـي    .  شوي
اش آسـانـتـر         سـازمـان دهـي     .  پياده شو

. کلي نيروي کـار آزاد مـيـشـود          .  است
. تـر اسـت       کلي پروسه سـهـل الـوصـول        

يک سري قطار سر يک سـاعـت مـعـيـن        
بـرو سـوار شـو و          .  ميروند و مي آيـنـد  
آخر يکـي دارد آن      .  يک جائي پياده شو

من شايد مـالـيـات از      .  خرج را ميدهد
ايـنـطـور نـيـسـت         . اي گرفتم و دادم عده

هـا کـار        که بعضـي از مـجـانـي کـردن           
االن شما فکـر کـنـيـد       .  اي است پيچيده

خانواده کارگري چند درصد مـعـاشـش    

را، چند درصد در آمد قدرت خـريـدش   
را، صرف مسکن، بهداشـت، آمـوزش     
و پـــرورش، غـــذا و تـــرانســـپـــورت                

درصــد    ٨٠ درصــد؟      ٨٠ .  مــيــکــنــد 
چــون .  دسـتـمـزد ديـگـر مــهـم نـيـسـت               

اينها را دارد و جامـعـه بـخـش زيـادي          
. از کـار مـزدي را از بـيـن بـرده اسـت                  

الـواقـع بـراي آن           کاري که ميکـنـد فـي     
آنـهـا را دارد و بـه            .  درصد نيست ٨٠ 

درصـد اسـت کـه           ٢٠ خاطر آن تفاوت 
بـعـداً در يـک        .  به کارخانه آمـده اسـت      

 ٢٠ اي حـتـي آن            پروسه حسـاب شـده      
درصد محصوالت تـفـنـنـي و لـوکـس           
جامعه را هم از حيطـه سـرمـايـه داري         
بيرون مي آوري و سـازمـان مـيـدهـي              

پـروسـه تـولـيـد        .  که از آن استفاده شود
چه؟ مديريت چه؟ و غيره، که بـه نـظـر        
مـــن بـــا تـــوجـــه بـــه تـــکـــنـــولـــوژي               
کامپيوتري امروز، با توجه بـه قـدرت       
مـبـادـلـه اطـالعــات در جـهـان، بــراي                

شـود     همه اينها جوابهاي روشـنـي مـي     
ولــي اگــر مـــحــاصـــره          .  پــيــدا کــرد      

اقتصادي بشـويـم، بـحـثـم ديـگـر ايـن                 
يعني فکر نـمـيـکـنـم کشـوري           .  نيست

اش ميکنـنـد و      که محاصره اقتصادي
به آن توپ مـيـزنـنـد، بـتـوانـد از فـردا                 

در نـتـيـجـه     .  بيمه بيکاري به همه بدهد
کليد قضيه اين اسـت کـه کـمـونـيـسـم              
پيروز، بايد بتواند بـه يـک هـمـزيسـتـي           

حـداقـل   .  با جهان زمان خـودش بـرسـد     
ده سال، که بار خودش را ببندد و بـعـد   
ببينـد کـه حـاال حـرف حسـاب مـردم                 

کي داشته چه ميگـفـتـه، کـي       .  چيست
داشته زور ميگفته، و بـگـويـد ديـگـر            
زور نگو من ميتـوانـم از خـودم دفـاع           

 .کنم
. يک نکته ديگر تجـربـه شـوروي اسـت        

آيا بعد از سقوط شوروي، مـردم اصـالً     
به کمونيسم فرصت مـيـدهـنـد؟ قـبـول         
ميکنند که کمونيسم مـطـرح اسـت و        
بيايند دنبالش؟ من فکر ميکـنـم ايـن      
کـار را مـمــکــن اســت خـيــلــي جــاهــا                

ولـي در    .  در اروپا نـمـيـکـنـنـد        . نکنند
ــران مــيــکــنــنــد       ــي      .  اي ــاب ــعــنــي ارزي ي

مشخصم اين است که مـردم ايـران بـه          
خاطر سقوط بلوک شـرق، کـمـونـيـسـم           

کمونيسم همانطور کـه    .  گريز نشده اند
گـفــتــم مـيــتــوانــد از نــظــر مــردم يــک               

فـکـر   .  سازمان معتبر و مشروع باشـد 
نميکنم شما اگـر بـرويـد ايـران بـه جـز                 
تعدادي استاد دانشـگـاه دوم خـردادي          
کسي بيايد بگويد کمونيسم شـکـسـت    

ميگويم برو پـي کـارت، تـوده          .  خورد
اصلي مردم مشـکـلـي بـا ايـن کـلـمـه                 

. مشـکـلـي بــا ايـن افـق نــدارد             .  نـدارد 
بـخـصـوص کـه بســتـگـي دارد کـه از                  

به يک مـعـنـي      .  کمونيسم چه ميشنود
ــه                  ــازه داده کـ ــوروي اجـ ــوط شـ ســـقـ
کمونيسم مـا را بـه روايـت خـودمـان                 

کي مـيـرود مـدل روسـيـه را              .  بشنوند
بياورد و جلوي ما بگذارد، کسـي کـه       

. رفـتــه آن مــطــالـعــات را کــرده اســت             
مردم عادي ميشنوند که کمونيستـهـا   

در .  آمدند و ايـن حـرفـهـا را مـيـزنـنـد              
اي هـم حـتـي ايـن هـم               نتيجه يک درجه

 .تر ميشود شفاف
به هر حال خالصه کالم بحث مـن ايـن       
اســت کـــه تـــحــوالت ايــران رو بـــه                    

. سرنگونـي جـمـهـوري اسـالمـي دارد             
اش جــدي      دعـوا بـر ســر جــايــگـزيــنــي          

ــر            .  اســت ــران، در بــراب کــمــونــيــســم اي
نيروهاي بازيگر اصـلـي، يـک جـنـبـش           

مـيـتـوانـد     .  اي و خردسال نيست حاشيه
. بـازيـگــر اصــلـي ايـن صـحــنـه بـاشــد                

شانس دارد بـه قـدرت بـرسـد بـا ايـن                    
اي از ملزومات کـه     فرض که مجموعه

اينجا به طـرق مـخـتـلـف بـه آن اشـاره                
 .کردم تأمين شود

 
ايـن  .  صل اين مطـلـب شـفـاهـي اسـت          ا

متن از روي نوار سخنراني پيـاده شـده     
  .است

ــار     " مــنــتــشــر شــده در           مــنــتــخــب آث
، " ١ مــنــصــور حــکــمــت، ضــمــيــمــه             

انتشارات حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         
 -  ٢٠٠٦ حــکــمــتــيــســت، ژوئــيــه          -

تــوضــيــح  ٥٤٠ تــا      ٥٠٧ صــفــحــات   
ــاشــر  ــوســط کــورش              :  ن ــن ت ــن مــت اي

مدرسي پياده شـده و از جـانـب ايـرج               
فرزاد و فـاتـح شـيـخ اديـت و مـقـابلـه                 

 .تشده اس
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